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Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu
a charakteru práce).
Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem
k cílům a dalším parametrům práce).
Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám
práce, text je jasně a logicky strukturován).
Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni,
která odpovídá charakteru práce).
Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost
relevantních pramenů a literatury).
Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice).
Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek).
Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná).
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).
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V čem autorka vidí výchovný přínos pro jednotlivé účastníky
nabízených aktivit – co přinese dětem, co dospělým ? Jak tyto aktivity
plní funkce výchovy ve volném čase ?

Poznámky

Cíl práce zní poněkud nadsazeně. Jak chce autorka své náměty
přiblížit veřejnosti ? Objevují se menší formální i terminologické
nedostatky. V názvu práce se mělo objevit, že se bude jednat o
cykloturistiku .Fakta o přírodních a historických zvláštnostech jsou
důkladně zpracována, pedagogické aspekty jsou pouze naznačeny.
Celkové hodnocení

Práci doporučuji k obhajobě..
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