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Technické parametry práce:
Počet stránek textu (bez příloh): 50
Počet stránek příloh: 0
Počet titulů v seznamu literatury: 22
1
Formální zpracování
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

2

X

X

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)
X
Metody práce
Vhodnost použitých metod

X

Využití výzkumných empirických metod

------

Využití praktických zkušeností

------

Obsahová kritéria a přínos práce
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,
iniciativa, originalita)

X

Naplnění cílů práce
Vyváženost teoretické a praktické části

nelze
hodnotit
-------

Návaznost kapitol a subkapitol

X

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost
výsledků v praxi

X

Vhodnost prezentace závěrů práce

nelze
hodnotit

3

4

1. Zformulujte prosím u obhajoby, co bylo cílem Vaší práce a jakým způsobem jste
tento cíl naplnil?
2. Jak byste formuloval závěry Vaší práce?
3. Jaký je podle Vás největší přínos Vaší práce? Komu by měla práce nejlépe
posloužit?
4. Bylo by podle Vás možné filiální terapii aplikovat v prostředí české školy?
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Předkládanou práci s názvem Filiální terapie v prostředí školy hodnotím jako velmi
zdařilou, po obsahové stránce jednoznačně nadprůměrnou a v mnoha ohledech
přínosnou. Práce má bohužel několik formálních nedostatků a jistých „nedotažeností“.
Autor práci koncipoval jako teoretickou přehledovou studii, která má čtenáři představit u
nás téměř neznámý koncept filiální terapie s akcentem na možnost uplatnění filiální
terapie ve školním prostředí.
Na práci oceňuji především:
• volbu u nás ojedinělého tématu, což je pro českého čtenáře samo o sobě
velkým přínosem
• vysokou obsahovou úroveň textu
• autorovo zaujetí pro téma, které je zřejmé i z celého textu
• autorovu samostatnost při zpracovávání celé práce a vhled do tématu
• práci s velkým množstvím zahraničních zdrojů a řádné zacházení s citačním
aparátem
• strukturovanost textu, snahu o srozumitelnost a přehlednost
Za nedostatky práce považuji:
• chybějící číslování stránek
• chybějící úvod, závěr a explicitně stanovený cíl celé práce
• práce by zasloužila ještě lepší jazykovou a stylistickou korekturu
Autorovi doporučuji, aby text v upravené podobě publikoval v některém z odborných
pedagogických periodik.
Doporučení k obhajobě: DOPORUČUJI
Navrhovaná klasifikace: výborně až velmi dobře (dle obhajoby)
Datum, podpis: 8.8.2019 Komárková

