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Kritérium hodnocení

Formulace cílů -cíle jsou dostatečně jasněformulované adekvátní typu
a
a charakteru práce
Prostředkyk dosažení cílů -použité metody jsou možné vzhledem
k cílům a dalším parametrům práce.
Postup řešení -postup zpracování odpovídá zvoleným cílům metodám
a
práce, text je dostatečnějasně a logicky strukturován.
Splnění cílů -cíle práce byly splněny v příměřeném rozsahu,který

Hodnocení
l 10 bodů *)
-8
8
8

odpovídá charakteru bakalářsképráce.

Orientace autora v pojednávané problematice -práce odráží využití
aktuálních literárních zdrojů.
Originalita zpracování -práce vykazuje méně prvky tvůrčího zaujetí,
ale svědčí o samostatném uvažování o řešené problematice
Obsahová náplň -volba obsahových prvků je relevantníjsou postiženy
jejích vzájemné vazby a souvislostí, obsah vytváří logický
celek/ doplnění
viz otázka k obhajobě/.
Úroveň jazykového projevu -pravopisná stylistická úroveň odpovídá
a
nárokům na bakalářskou práci,terminologieje
korektní a
jednotná/doplnění otázka k obhajobě/.
Práce s informačními zdroji, dodržení formálních

10.

*)

1

pravidel
zdroje, které jsou zvoleny jsou správně cítovány, ale teoretické
částí
v
použito více převzatých formulaci ze zdrojů,které by měly být také je
označeny.Práce má náležitou úpravu respektuje příslušné
a
normy.
Přínos práce -výsledkypráce mohou nalézt smysluplné uplatnění
a
hlavně se mohou stát podkladempro další rozšíření/Viz otázka
k obhajobě/.

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

Otázky k obhajobě

Registrovala jste v průběhu cvičebního období mezi úvodním
a
závěrečným testováním též změny v psychice testovaných děvčat?
Souhlasíte, že tělesno a psychíčno spolu souvisí?
Měla byste z tohoto pohledu možný důvod
pro nižší výsledky u T06?
Jaké přesné označení máte na svém osvědčení
pro způsobilost vedeni
dětského aerobiku ?/Uvádíte „trenér komerčního
aerobiku 'Í/

Poznámky

LCelkové hodnocení

I

velmi dobře

Datum a podpis oponenta bakalářské práce:
VPraze, 18.5.2009

PaedDr Jitka Polášková

