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Oznacte x, zda a v jaké míre predložená práce obsahuje

ObsahujeSpíšeSpíše ne-Ne-

následující znaky A-F:

obsahujobsahujeobsahuj~

A Klícové znaky: úvodní cást

A1 Zretelné vymezení vztahu tématu k oboru specíální
pedagogika resp. príbuzných oboru.

x

A2

Jasná a zretelná formulace tématu a cíle/cílu práce. Co
má být overeno, zjišteno, ceho má být dosaženo, co chce

x

B Analýza dosavadního rešení problému

81 Konkrétní príklady teoretických i praktických prístupu
našich a zahranicních autoru. Práce obsahuje prehlednázoru vztahujících se k danému tématu na základe

x

odborné literatury. Primerený rozsah použitých zdroju 82

Je zretelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb.
literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisku

x
z literatury).

C Výzkumná cást, pokud je obsažena

C1 Výzkumná cást se vztahuje k tématu a cíli práce. x
C2

Stanovení výzkumného problému. Správná formulace
hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožnuje

x
hypotézy formulovat). C3

Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a
zduvodnené, zpusob a obsah interpretace dat ci údaju

x
umožnuje zpracování záveru.
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D Analytická cást
01 Je provedena kvalitní analýza získaných faktu a údaju. x

02
Zjištené výsledky jsou interpretovány (napf. nejde jen

komentované vyjádrení císelných údaju).

x

03

Zpusob a obsah interpretace umožnuje zpracování
záveru, doporucení, výstupu práce.

x

E Závery a zhodnoceni prínosu práce pro obor

E1 Záverecná cást hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného
cíle práce. (Záver práce není redukován jen na výsledky

x
a interpretaci výzkumu, na potvrzení ci vyvrácení E2

výstup práce je obecne využitelný pro oblast speciální
pedagogiky resp. príbuzných oboru.

x

E3

Prínos pro obor je formulován. x

F Prezentace - formální úroven práce
F1 Odpovídající jazyková úroven, dodržení formálních

náležitostí a struktury (titulní list, cestné prohl. resumé,
x

klícová slova, obsah aj), grafická a typografická úroven
F2

Resumé obsahuje strucný souhrn rešených a zjištených
skutecností (nikoliv zkrácený obsah).

x

F3

Bibliografie uvedena dle platné normy. x

stupen:
VELMI DOBRE

Komentár hodnotitele :

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce muže

vyjádrit, zda autor pracoval samostatne, práci si náležite organizoval, byl kreativní apod.

Velmi zajímavé téma. V teoretické cásti by bylo dobré využití více literárních zdroju, poprípade i

zahranicní literatury. V nekterých cástech není úplne jasné, zda se jedná o autorský text nebo analýzu

odborné literatury. Praktická cást velmi zajímavá, jak autorka sama uvádí, obávala bych se možného

zkreslení získaných údaju z duvodu skupinove zadávaného dotazníku. Výsledky jsou ale prehledne

zpracované a lze z nich utváret požadované závery.

Otázky k obhajobe BAKALÁRSKÉ práce:

Byla nejakým zpusobem vyhodnocována otázka, kde jinde (než v prostredí školy) tráví

adolescenti svuj volný cas?
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