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

[g]OOO
patricne rozpracovány. Cíle jsou adekvátne naplnovány.

Práce splnuje cíle zadání.

[g]OOO

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

O[g]OO

Práce má vymezen predmet, je využito odpovídajících metodologických

O[g]OO
postupu.

výstupy výzkumných cástí jsou adekvátne syntetizovány a je o nich
[g]OOO

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

[g]OOO:
V práci jsou formulovány jasné závery, které se vztahují ke koncepci

[g]OOO
práce a ke stanoveným cílum.

V prubehu zpracování tématu studující pracoval/a v soucinnosti
O[g]OO

s vedoucím/vedoucí práce. B. FormálníPráce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný zpusob citací
[g]OOO

v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

[g]OOO

Text je soudržný, srozumitelný a argumentacne podložený.

[g]OOO

C. Prínos práce

[g]OOO
Tvurcí prístup studujícího, kompilacní hodnota, využití pro praxi.



Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaku):

Studentka zpracovala zajímavé téma s prínosem pro praxi. Práce podává ucelený prehled o dané

problematice. Na základe návrhu pro konkrétní školu mohou pedagogové na daném typu škol snadno
usporádat tento kurs. Z formálního hlediska je práce v porádku, její hlavni prínos vidím v možnosti
praktického využití.

Práce splnuje požadavky na udelení akademíckého títulu magistr:

Práci doporucuji k obhajobe:

ANO

ANO

Návrh klasifikacního stupne: výborne

Námetv pro obhaiobu (max. 1500 znaku):

Jaký pohled mají pedagogové gymnázia na adaptacní kurz? Mají zájem v projektu pokracovat?

Datum: 20.1.2011
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