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Název práce 
 

Autor posudku 
 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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

8 

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

8 

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

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

7 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

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

8 

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). 

6 

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

8 

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

 
Otázky k obhajobě 
 
Východiska teoretické části se nezřídka týkají dětí, ale vlastní experimenty jsou realizovány 
s dospělými ženami. Jaká jsou zde specifika, na která je nutné brát zřetel? 
 
Jak byste reagovala na připomínku, že „hraní“ s kostkmi je u dospělých žen infantilizací? 
 
 
 
 
 
 

Dita Kosprtová 

Charakteristika staveb z kostek u žen s mentálním postižením 

PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 



Poznámky 
 

Jedná se o kvalitně zpracovanou bakalářskou práci, kde jako hlavní přínos vnímám autorčinu 

praktickou zkušenost s prostředím a klientelou pobytové sociální služby. Tuto zkušenost autorka 

s podporou teorie převedla do smysluplného experimentu, který posléze realizovala a následně 

vyhodnotila. Vlastní realizaci experimentů považuji za dobře provedenou a výsledky s mírnými 

výhradami za průkazné.  

Výběr témat pro teoretickou část považuji za dostatečně representativní, byť výčet použité literatury 

je poněkud chudší. Také je zde více patrné autorčino napojení na domov Vlašská, což je na jednu 

stranu pochopitelné a pro experimenty i poměrně přínosné, ale občas texty mají příliš propagační 

charakter, což nepůsobí objektivně. 

Drobné výhrady mám také k typografické úrovni práce, kde se poměrně často opakují chyby typu 

předložka na konci řádku. 

Přes výše uvedené, spíše drobné, nedostatky považuji předloženou práci za velmi podnětnou 

a hlavně reálně využitelnou, což nebývá u bakalářských prací vždy samozřejmostí.     

 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 
 
28.8.2012  PhDr. Petr Dvořák, Ph.D. 


