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A. Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány. 

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů. 

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy. 

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům. 

B. Formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. Přínos práce ⃰

Slovní hodnocení práce:

 Bakalářská práce je promyšlená, splňuje stanovené cíle, je patrný zájem studentky o téma
a výsledky výzkumu. Z komentářů a záznamu pozorování je znát citlivost a pěkný vztah k
dětem.    

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 1 Oponentní posudek BP, verze 1/2016.



Návrh klasifikačního stupně: výborně

Náměty pro obhajobu:

1. Jak často zařazovat grafomorická cvičení u předškoláků?

2. Jak účinně spolupracovat s rodiči při nácviku správného držení psací potřeby?

Datum: 15.4.2019 Podpis:
.

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.Strana 2 Oponentní posudek BP, verze 1/2016.


	Oponentní posudek bakalářské práce

	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_5: Yes
	CheckBox: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_6: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_7: Off
	CheckBox_2: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_8: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_9: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_10: Off
	CheckBox_3: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_11: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_12: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_13: Off
	CheckBox_4: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_14: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_15: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_16: Off
	CheckBox_5: Yes
	CheckBox_6: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_17: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_18: Off
	CheckBox_7: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_19: Off
	CheckBox_8: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_20: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_21: Yes
	CheckBox_9: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_22: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_23: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_24: Yes
	CheckBox_10: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_25: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_26: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_27: Yes
	CheckBox_11: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_28: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_29: Off
	CheckBox_12: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_30: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_31: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_32: Off


