
Posudek školitele bakalářské práce 
 

 

Jméno a příjmení uchazečky: Hana Kuncipálová 
 
Název práce: Pohybové aktivity ve výuce chemie 
 
Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost a spolupráce uchazeče/ky  

a) Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

b) Během zpracování zadaného tématu 1 

c) Při sepisování práce 1 

  

2. Komunikativnost 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 1 

 
 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

 

Předkládaná práce, jejíž autorkou je Hana Kuncipálová se zabývá použitím různých pohybových 

aktivit ve výuce chemie. Součástí práce je kromě rešerše dostupných materiálů obsahujících různé 

didaktické hry pro výuku také jejich zhodnocení. Poslední částí pak je návrh a 5 nových 

pohybových her, včetně materiálů potřebných pro jejich použití ve výuce. 

Řešitelka přistupovala ke zpracování tématu zodpovědně a svědomitě. Sama přišla s návrhem na 

téma bakalářské práce a během řešení aktivně zpracovávala dostupné informace. Drobným 

nedostatkem se může jevit skutečnost, že pohybové hry zpracované v rámci práce nebyly ověřeny, 

vzhledem k většímu počtu zpracovaných her a přiměřenému rozsahu práce bylo od ověření her ve 

výuce upuštěno. Ověření her je tedy plánováno v rámci realizace diplomové práce.  může být ne 

úplně dokonalé zpracování vlastních návrhů na hry, u kterých se počítalo s jejich vyzkoušením 

s reálnými žáky a zdokonalením na základě jejich reakcí a návrhu učitelů. Toto však mělo být 

součástí další práce. 

Předkládaná práce je dle mého názoru zpracována na velmi dobré úrovni, ukazuje, že autorka je 

rozumí dané problematice, umí pracovat s literaturou a fakty, velmi pozitivně také hodnotím 

nasazení uchazečky a její samostatnost. Práci tedy doporučuji jednoznačně k obhajobě. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): 

 

Datum vypracování posudku: 30.5.2019 

Jméno a příjmení, podpis školitele (SIS): RNDr. Luděk Míka, Ph.D. 


