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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce.
Téma je velice aktuální, neboť stále přibývá počet zájemců o tuto aktivitu. Cíl práce je jasně
formulován, pouze chybí problém práce. Anotace v podání studenta neplní zcela svůj účel,
neboť jsou v ní shrnuty i výsledky práce.
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce
s literaturou.
Teoretickou část tvoří opsané kapitoly z prostudované literatury. Citaci používá v souladu se
stanovenými požadavky. Teoretická část obsahuje informace potřebných údajů pro
výzkumnou část.
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autor formuluje 2 hypotézy, ale už v anotaci jednu z nich vyvrací.
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce.
Zvolená metoda – experiment, odpovídá záměru práce a formulovaným hypotézám. Rovněž
postup práce je logický a odpovídá struktuře práce. Doporučovala bych vzhledem k metodice
výuky NW a NR místo fotodokumentace filmovou nahrávku.
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.
Způsob interpretace výsledů, jejich přehlednost, komparace a grafické vyjádření splňují
potřeby BP. Diskuse je logická a věcná. Je vtažena k ověření platnosti hypotéz.
6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků
Závěry přehledně anotují zjištěné výsledky. Autor neuvádí relevantní přínos a možnosti
využití této práce. Prosím o doplnění při obhajobě.
7. Formální stránka práce
Formální stránka práce je dobrá a celkově splňuje úroveň požadovanou na tento typ práce
včetně jejího rozsahu. Stylistická a jazyková úroveň bakalářské práce je přiměřená danému
typu kvalifikační práce. Rozsah uvedené literatury je dostačující.

8. Celkové hodnocení práce
Po formální i obsahové stránce předložená práce splňuje všechna požadovaná kritéria.
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Hodnocení:

Otázka: Přibližte odkud, kdy a jak se dostal NW do České republiky.
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