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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

5 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

6 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

7 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

7 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

8 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

6 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

 

Mohla byste prosím stručně představit, na jakém základě jste volila 

skladbu prezentovaných pracovních materiálů (proč jste vytvořila 

pracovní materiály tak, jak jste je vytvořila)? 

 
 
 
 
 
 
Poznámky  

Michaela Kristová 

Didaktická pomůcka k tvorbě dámských historických účesů pro obor vlásenkář 

a maskér. 

 
 
Ph.Dr. Jana Kočí, Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

V práci je patrný zájem autorky o problematiku dámských 

historických účesů z pohledu didaktiky a tvorby didaktických 

pomůcek. Bakalářská práce pojednává o velmi zajímavém tématu a 

autorka téma velmi vhodně spojuje s problematikou didaktiky. 

Oceňuji propojení s RVP. Teoretická část se zaměřuje zejména na 

historický vývoj oboru. Domnívám se, že určité pasáže by si 

zasloužily citaci původního zdroje myšlenek a prezentovaných 

informací. Přesto je teoretická část velmi zajímavá a čtivá. Praktická 

část na tvorbu didaktické pomůcky. Postrádám stanovení cíle 

praktické části a didaktické představení každého pracovního listu. 

Pracovní listy měly být spíše součástí přílohy. Takto se praktická část 

práce jeví mnohdy jako plná „prázdných“ stran /např. str. 64, 68, 71 a 

mnoho dalších). Seznam použité literatury není bohužel seřazen podle 

abecedy. 

 

Určitě bych ale ráda vyzdvihla praktické využití, které práce přináší. 

 

Práce nachází přímé uplatnění v pregraduální přípravě budoucích 

učitelů v oblasti učitelství praktického vyučování a odborného 

výcviku a ráda ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

Celkové hodnocení   Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru. 

Ráda doporučuji k obhajobě. 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 5. 1. 2022, Jana Kočí 
 


