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Název práce 
 
Autor posudku 
 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

6 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

6 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
 

Otázky k obhajobě  

Jak konkrétně budete rozvíjet klíčové kompetence uvedené na straně 66. 

Poznámky - Studentka v práci prokázala tvůrčí činnost.  

- Popis nástroje nemá být ve výsledcích, ale v metodologii.  

- Výsledky jsou velmi nepřehledně zpracované. U rozhovorů chybí 

informace o délce rozhovoru, kdo byl u rozhovoru přítomen, kdy 

probíhal apod.  

- Tabulky, které studentka použila ve výsledcích, poté následně opět 

používá v části diskuze. Některé tabulky v diskuzi obsazují více 

informací než ve výsledcích - např. tabulka 12 (čtvrtý sloupec) a 

tabulka 16 (třetí sloupec).  

- V  diskuzi studentka vyhodnocuje dílčí cíle, nicméně z uvedeného 

textu to není srozumitelné (strana 57, 59 a 60). 

- Při komparaci dat (str. 64) mohla studentka zobrazit všechny data 

v tabulce č. 21. 

- V části „Didaktické doporučení" mohla být studentka vzhledem ke 

studiu učitelství více konkrétní, mohla připravit pracovní listy či jiné 

didaktické materiály.  

- Názvy tabulek jsou nic neříkající (např. Tabulka 4 - Odpovědi na 

otázku č. 5).  

Bc. DOMINIKA  ŠTAJNEROVÁ 

Potřeby žáků s diabetem I. typu navštěvující vybrané základní školy 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



- Seznam příloh má být uveden na samostatné straně a až poté následují 

vlastní přílohy.  

- Pokud v příloze autorka uvádí doslovné přepisy rozhovorů, měla by 

odpovědi respondentů uvádět do uvozovek.  

 

 

Celkové hodnocení  **) Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  

 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 13.5.2021  PhDr. J. Hanušová, PhD. 


