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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 se zabývá použitím pohybových aktivit při výuce chemie, v teoretické části 

přibližuje možnosti využití pohybu při výuce a jeho zařazení v rámci různých učebních stylů. 

Praktická část se dělí na tři části – v první autorka zhodnotila aktuální dostupnost materiálů 

obsahující pohybové hry použitelné pro výuku chemie. Následně vytvořila 5 vlastních 

pohybových her, ke kterým připravila metodické listy pro učitele a herní materiál (kartičky, 

obrázky). Poslední část je zaměřena na výzkumné šetření prováděné mezi učiteli chemie. Toto 

výzkumné šetření se týká používání pohybových her ve výuce a použitelnosti autorčiných her. 

Na základě těchto rozhovorů byly vytvořené materiály upraveny a zdokonaleny. 

Na práci pracovala autorka samostatně, k práci přistupovala aktivně. Sama přicházela s nápady, 

jakým směrem by mohla práce vést, sama vymýšlela pohybové aktivity a vyráběla k nim 

materiály pro učitele. I přes obtížnou situaci ve školách a společnosti, kdy se nebylo možné 

provést práci tak, jak bylo původně v plánu se autorce podařilo vytvořit velmi zdařilou práci. 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

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

 

Stanovisko k výsledku automatické anti-plagiátorské kontroly práce dle SIS:  

 Celkové procento podobnosti: 16 % 

 Počet slov v nejdelším úseku podobnosti: 85 

 Slovní komentář ke stavu kontroly programem Turnitin ze SIS (byla nalezena významná shoda 

v části úvod, výsledky, diskuse či závěr?): Kontrola nenašla žádné relevantní podobnosti 

s již napsanými pracemi. Pasáže, které turnitin označil za neoriginální, byly doslovnými 

citacemi z jiných prací a řádně ozdrojovány. 

 Jedná se podle Vás o PRÁCI ORIGINÁLNÍ / PLAGIÁT (zakroužkujte) - v případě 

podezření, že posuzovaná práce je plagiát, prosím zdůvodněte 
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