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KATEDRA ŠKOLNÍ A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce 

Název práce

Vedoucí práce

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

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

9

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

9

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

9

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

9

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).

9

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

5

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).

8

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

9

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

Otázky k obhajobě -Jaké má autorka zkušenosti se spoluprácí učitelů zajišťujících výuku 
a vychovatelů ve ŠD při organizaci projektů?
-Které faktory a okolnosti můžou ovlivnit hodnocení určitých činností 
dětmi, kromě obtížnosti nebo naopak snadnosti dosažení cíle?
-K rozvoji kterých klíčových kompetencí popsaný projekt mohl 
přispět?

Poznámky Práci K.Čábelkové jsem měla možnost průběžně sledovat a opakovaně 
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konzultovat některé otázky a problémy.Oceňuji proto její 
zodpovědnost při zpracování vybraného tématu a současně její 
pedagogickou tvořivost při hledání cest pozitivního ovlivňování dětí 
při pobytu ve ŠD v různých směrech.
V textu jsou některé nedostatky. Např. u grafu č. 4 chybí legenda, 
místo špunty by bylo vhodnější používat český výraz zátky. V textu  
jsou neopravené chyby a překlepy ( např. s. 38-40, 45, 57). Pravopisné 
chyby je třeba opravit v listinné i elektronické formě práce.U prací, na 
které se odkazuje v subkap. 1.5.6 chybí citace ( jedná se o závěrečné 
práce DPS). Podle fotografické dokumentace byla použita k výrobě 
betlémů vícevrstevná lepenka, nikoliv karton.

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě

Datum a podpis vedoucího bakalářské práce:

5. května 20011




