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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

X

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně

Barbora Prchalové v úvodu své bakalářské práce jasně formulovala výzkumnou otázku 
(proč  je  zájmová  činnost  důležitou  činností  pro  věkové  skupiny  dětí  a  mládeže),  což  je 
pozitivní skutečností, nicméně způsob řešení této otázky už tak pozitivní není.

Struktura práce je sice logická, ale autorka nevysvětluje, proč některé části v práci jsou vů-
bec přítomny. Je sice logické, že v práci o zájmové činnosti dětí a mládeže se objeví téma so-
cializace, nicméně autorka by přítomnost tohoto tématu, ostatně stejně jako podobu struktury 
práce měla, zdůvodnit.

II. Obsahová kritéria ano      zčásti      ne
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně

Práce je velmi povrchní, deskriptivní vychází hlavně z učebnic a různých „úvodů“. Jednotlivé 
části mezi sebou nejsou provázány a při odpovědi na základní otázku celé práce, totiž „Proč je 
zájmová činnost důležitá pro věkové skupiny dětí a mládeže?“, autorka v závěrečné kapitole, 
nevychází z jen poznatků, které představila v předchozích částech práce (ačkoliv by mohla, 
jelikož některá uváděná fakta jsou vzhledem k tématu a k položené otázce relevantní),  ale 
představuje zcela nové argumenty (př. kriminalita).

III. Jazyková kritéria ano      zčásti      ne
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X
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2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

X

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky.

X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně

Po formální  stránce  a  z hlediska  kultivovanosti  projevu  není  příliš  šťastné,  že  autorka 
mnohdy  doslova  cituje  a  vrší  za  sebou  citace  takových  zjištění,  která  by  bylo  lepší 
parafrázovat, ale jinak prokázala, že po formální stránce umí pracovat s literaturou.

IV. Doplňující poznámka 

V. Otázky k obhajobě

1) Proč je zájmová činnost důležitou činností pro věkové skupiny dětí a mládeže?
2) Jak se zájmová činnost podílí na socializaci dětí a mládeže?

Navržená známka:  Velmi dobře.
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