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Praktická/teoretická  využitelnost zpracování: 

Podprůměrná     Průměrná    Nadprůměrná. 

Hodnocení práce: 

a) Stupeň splnění cíle práce – práce je již svým tématem velice zajímavá a neobvyklá. Zpracování 

je velmi pečlivé, je také patrné intenzivní zapojení studentky do dané oblasti a tématu. Práce 
má velmi dobrou praktickou využitelnost a vhodně zahrnuje návrh programu, jeho realizaci a 

následné zhodnocení dopadu. Celkově práci hodnotím jako kvalitní, splňující požadavky na 
bakalářskou práci, nicméně obsahující některé nedostatky – viz níže hodnocení a připomínky. 

b) Logická stavba práce – struktura práce je nestandardní – viz níže připomínky. Nicméně 

obsahuje i tak všechny potřebné součásti práce. 

c) Práce s literaturou – práce využívá celkem 25 zdrojů, z toho 4 zahraniční, čímž splňuje nároky 

kladené na bakalářskou práci. Teoretická část je poněkud stručná, mohla by být o trochu 
rozsáhlejší. I tak však tato část práce je doplněna o vztah přímo k praktické části, je tam tudíž 

patrná návaznost mezi těmito částmi. Práce také obsahuje některé formální nedostatky u citací 

a uvedení zdrojů – viz níže připomínky. 

d) Adekvátnost použitých metod – použité metody jsou zajímavé, vhodné a adekvátní. Taktéž je 

kvalitní zpracování sociometrie. 

e) Hloubka tematické analýzy – práce je v tomto ohledu velmi zdařilá, jelikož je vše velmi pečlivě 

vysvětleno, popsáno, interpretováno a čtenář tak vždy najde všechny informace, které 
potřebuje. Drobnou připomínku však mám k teoretické části, která by mohla být zpracována 

kvalitněji, rozsáhleji a podrobněji, nicméně na úrovni bakalářské práce je to zpracováno 

průměrně. 



f) Úprava práce – v práci se vyskytují občasné nedostatky v podobě nedodržení předepsaných 
okrajů stránek, zpracování obrázků a zarovnání textu. 

g) Stylistická úroveň – studentka v práci používá často emocionálně zabarvené výrazy, ze kterých 
je sice cítit velké zapálení, entusiasmus a nadšení pro dané téma a samotnou práci, ale není to 

příliš vhodné pro akademickou práci. 

 

Připomínky: 

Doporučuji nepoužívat názvy kapitol v podobě „Teoretická část“, „Praktická část“, „Výsledky“. Metodika 
práce by měla být totiž samostatnou hlavní kapitolou stejně jako Cíl a úkoly práce. Navíc kapitoly 

v praktické části práce doporučuji nazývat skutečně tím, co obsahují, takže např. „Navržený 
teambuildingový program pro …“, apod. 

V akademické práci není vhodné používat výrazy jako např. na s. 10 - „Bylo by báječné, kdyby se touto 

prací inspirovali další školy …“, nebo na s. 17 – „Před tím, než se člověk pustí do bezhlavého 
organizování celé akce …“, apod. 

Obr. 1 – obrázek by měl být předělán do češtiny stejně jako je celá práce. 

Str. 15 – chybějící odkaz na zdroj citace – „Podle Friedlové a spol. se používá …“ 

Obr. 2 – nesprávný popisek a zdroj objektu. 

Str. 20 – nesprávný odkaz na zdroje literatury – „Na základě poznatků z literatury (Neuman J., Mazal F., 
Hrkal J. a Hanuš R., aj.) …“ 

Tabulky 4, 9, 10, 11 nesplňují předepsané okraje stránky. 

Část práce má text zarovnaný do bloku, část práce má text zarovnaný vlevo. 

V práci není vhodné nechávat hypertextové odkazy u internetových zdrojů. 

Seznam literatury obsahuje řadu nedostatků v podobě nesprávného formátu, rozdílného stylu a počtu 

informací. 

Práce je doporučena k obhajobě. 
 

Navržený klasifikační stupeň:  výborně – velmi dobře v závislosti na průběhu obhajoby. 
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