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 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).  

7 

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

6 

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). 

7 

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

5 

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). 

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). 

5 

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 
 
 
 
 
 

• Jaké paralely byste viděla ve vlivu pracovních činností na děti s MR a 
možném vlivu takových činností na běžnou populaci dětí?Posuďte to s 
ohledem na ustupující zájem učitelů o pracovní činnosti, který se projevil i 
ve vašem šetření mezi učiteli žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dá se tím spíš předpokládat v běžných ZŠ. 

• Jaká návazná doporučení rodičům pro práci s dětmi doma se dařilo 
prosadit, co se naopak nedařilo a proč? 

• Jaký přesah má činnost OS Masopust pro veřejnost? 
Poznámky 
 
 
 
 
 
 

BP je velmi rozporuplná, protože velmi pečlivou, náročnou práci, šetření i hodnocení 
výsledků shazuje její nezdařilé zpracování. Je škoda, že autorka nedokázala svůj výkon 
v terénu lépe „prodat“. Jde o stylistické, gramatické nedostatky, málo promyšlenou 
strukturu práce (dokonce několik variant cíle práce, nevyvážený obsah kapitol 
teoretické části). Předpokládám však, že při obhajobě autorka dokáže prokázat 
význam své BP právě argumentací z praxe se zaníceným vhledem. Měla by projevit 
svůj odborný potenciál, který vyplývá v dobře zvládnutého projektu.  

 
Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
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