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Obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílcí cíle, které jsou v koncepci práce

XDDD
patricne rozpracovány. Cíle jsou adekvátne naplnovány.

Práce splnuje cíle zadání.

XDDD

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

XDDD

Práce má vymezen predmet, je využito odpovídajících metodologických

XDDD
postupu.

výstupy výzkumných cástí jsou adekvátne syntetizovány a je o nich

XDDD
diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvetleny hlavní pojmy.
XDDD:

V práci jsou formulovány jasné závery, které se vztahují ke koncepci
XDDD

práce a ke stanoveným cílum.
V prubehu zpracování tématu studující pracoval/a v soucinnosti

XDDD
s vedoucím/vedoucí práce. B. FormálníPráce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný zpusob citací

XDDD
v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

XDDD

Text je soudržný, srozumitelný a argumentacne podložený.

XDDD
C.

prínos práce (tvurcí prístup studujícího, kompilacní hodnota, XDDD
využití pro praxi)



Celkové hodnoceni práce (max. 1700 znaku):

Diplomovou práci zpracovala autorka se zaujetím. Behem studia plnila oborovou praxi na Gymnáziu
J. Jungmanna v Litomericích. Práce je zpracována na 90 stranách, obsahuje 9 obrázku, 19 tabulek, 8

grafu a 9 príloh. Autorka cerpala z 38 pramenu. Práce je tvorena logicky na sebe navazujícími kapito
lami se správne uvedenými prameny.
Diplomová práce se zabývá vytvorením návrhu adaptacního kurzu pro studenty výše uvedeného gym
názia. Návrh vychází z doporucení získaných z uskutecneného pilotního projektu. Návrh je zpracován
v prehledných tabulkách, které usnadní cinnost realizacního týmu. Doporucení jsou shrnuta ve dva
nácti bodech v kapitole 3.3.3 Doporucení pro príští rok.

Cíle diplomové práce a dílcí úkoly se podarilo splnit. Byl vypracován realizovatelný návrh adaptacního
kurzu.

Práce splnuje požadavky na udeleni akademického titulu magistr:

Práci doporucuji k obhajobe:

Návrh klasifikacniho stupne:

ANO

ANO

výborne

Námetv pro obhaiobu (max. 1500 znaku):
Jak autorka hodnotí zapojení studentu vyšších rocníku do prípravy a realizace adaptacního kurzu?
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