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1. Kritéria hodnocení práce: 
 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle     X   

Vyváženost teoretického výkladu     
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol 

 

   X 
   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
   X    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 
   X    

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu)     X   

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy)  

 

   X 
   

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem) 

    

   X 
   

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 

 



2. Slovní hodnocení: 
  

Velmi dobrá myšlenka pro ŠD – upevnit vznikající dětskou skupinu. 
 

Teoretická část je zaměřena na charakteristiku ŠD (cíle, pilíře učení a výchovy, funkce ŠD, 
role vychovatele a hodnocení ve ŠD), na Dramatickou výchovu a její využití v zájmovém 
vzdělávání a na základní charakteristiky spojené s dítětem mladšího školního věku. Jako 
velmi dobře zvolené a zpracované jsou kapitoly o hře a pedagogickém projektu, které 
bezprostředně korespondují s praktickou částí práce. 
 

Cílem práce bylo vytvořit projekt. Studentka zpracovala projekt na 8 týdnů do ŠD Kasejovice. 
Realizace proběhla 2x týdně, délka realizace projektu byla 30 – 45 min). Obsah byl 

promyšlený (aktivity posilující kolektivní cítění, ale zároveň budou zábavné a posilující 
pozitivní klima skupiny. Hry uvádí časovým předpokladem, cílem hry, stručným popisem a 
realizací. V realizaci studentka uvádí vlastní hodnocení, ale chybí mi zpětná reflexe dětí. 
 

 

 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě (2 – 3 otázky): 
1) Jakým způsobem jste prováděla reflexi dětí na jednotlivé aktivity. 
2) Nastavili jste si pravidla při realizace jednotlivých her (např. Objímající hra, Horké 
křeslo…) 
3) Jaké motto má ŠVP ŠD v Kasejovicích a v jakých tématech jste realizovala svůj 
projekt. 

 

 

 

 

4.  Absolventská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 
 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 
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