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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

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

8

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

7

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

7

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

7

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).

7

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

7

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

7

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).

6

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

Otázky k obhajobě 1. V dotazníku zjišťujete, jaké volnočasové aktivity praktikují 
dotazovaní nejčastěji. Jak budete dále s daty pracovat? 
2. Sama v práci uvádíte, že řada dětí trpí poruchami učení i 
chování. Jak mohou volnočasové aktivity pomoci při práci s těmito 
dětmi?

Poznámky Výběr tématu práce odpovídá zaměření studia. Volba tématu práce je 
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vhodná i s ohledem na pracovní zařazení autorky. Práce se mi jeví 
jako obsahově správná, drží se zadání. Práce studentky Kříženecké 
obsahuje všechny náležitosti bakalářské práce. Je logicky členěná, 
kapitoly na sebe navazují, práce postupuje od teoretických kapitol k 
vlastnímu výzkumu, který je v závěru vyhodnocen (viz kapitola 3). 
Předloženou bakalářskou práci je z hlediska struktury a vyváženosti 
možné hodnotit jako velmi dobrou. Jasná logická struktura, členění do 
kapitol i podkapitol je zřetelné a přehledné. Část zabývající se 
vlastním výzkumem je logicky uspořádaná a doplněná vhodně 
vybranými přílohami. Odkazy a citace jsou uvedeny plně s normou. 
Největší přínos bakalářské práce je především ve 3. a 4. kapitole, 
které jsou zaměřeny na výzkum. Přínosem je již samotné vyzkoušení si 
této formy práce, samostatnost studentka pak musela prokázat jednak 
při naformulování dotazníkového šetření, jednak při vyhodnocování 
výsledků.

Celkové hodnocení 72 b Práci doporučuji k obhajobě.

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:
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