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Hodnocení práce  

1. Formulace cílů práce 
Cíle práce jsou formulovány na vyhovující úrovni. 
2. Metodika zpracování 
Teoretická část práce vychází z odborné literatury, jedná se o cílená výběr, shrnutí a 

uspořádání nezbytných charakteristik odborné povahy.  Odkazy na použitou literaturu jsou 
uvedeny, pasáže jsou komentovány a doplněny vlastními texty autorky.  
Druhá část BP je prakticky zaměřená a představuje činnosti s dětmi v základní škole speciální. 
Na základě metody pozorování pojednává o možných edukačních výsledcích a o rozvoji 
pohybových aktivit. 

3. Práce s odbornou literaturou (informační zdroje) 
Studentka shromáždila pro zpracování BP rozsáhlou odbornou literaturu, kterou 

adekvátně využila podle zaměření jednotlivých částí BP. Požadavky na bibliografické odkazy 
a citace jsou v práci respektovány. 

4. Celkový postup řešení  -   splňuje požadavky na PB. 
5. Členění práce (kapitoly, podkapitoly)   
-  splňuje požadavky na PB,  práce obsahuje všechny části požadované metodickým 
pokynem. 
6. Úroveň jazykového zpracování 
Jazyk je na odpovídající úrovni. 
7. Formální zpracování – celkový dojem  -  Formálně práce splňuje požadavky. 
8. Odborný přínos práce, její praktické využití 
Práce může sloužit jako informační materiál pro pedagogické pracovníky, zvl. pak pro 
asistenty a vychovatele v zařízeních pro děti se specifickými potřebami. 
9.   Naplnění zadání práce  -   Splněno 

           10.  Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace 
            Práce splnila zadané cíle, závěry práce mají dobrou výpovědní hodnotu, výsledky a 
zjištění jsou přesvědčivě formulovány. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. V čem Vám bylo zpracování BP přínosné pro Vaši profesi?  
2.  Kterou z metod a terapií jste užívala již dříve a která byla pro Vás novou? 
 

Souhrnné vyjádření:  

Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji  
doporučuji k obhajobě. 
 

Navrhuji hodnocení práce známkou:       
 

V Praze,  10. května 2011 


