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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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

6 

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). 

7 

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

6 

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

6 

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

6 

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

8 

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). 

8 

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

8 

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

 
Otázky k obhajobě  

 

 

Objasněte použité pojmy „projektový den“, „školní projekt“  a „didaktická hra“ (tyto pojmy jsou 
v DP použity velmi chaoticky).  

Uveďte, z jakých zjištění vyvozujete, že „kurz je jednoznačně hodnocen jako důležitý a přínosný“.   

Vysvětlete zhodnocení výzkumných předpokladů  4 a 5. Konstatování, že „Předpoklad tak nebyl 
zcela naplněn.“  je metodologicky nesprávné. Zdůvodněte. Navíc, z čeho soudíte, že pozitivnější 
hodnocení kurzu  souvisí právě s epidemií COVID-19? Tento vztah není výzkumným nástrojem 
zjišťován.  

Jakým problémem je zatížena Vaše formulace „Cílem předchozích aktivit je především 
pochopení rizik šíření nákazy“. Tento cíl údajně projekt splňuje... Cíl ale není formulován tak, 
aby byl možno se takto vyjádřit o jeho splnění.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Růžena JANOCHOVÁ 

Výuka bezpečnostních témat jako součást výchovy ke zdraví 

PaedDr. Eva Marádová, CSc.  



Poznámky  

 

 

 

 

 

Téma diplomové práce je velmi aktuální. Problematiku bezpečnostní tematiky je nezbytné 
implementovat do učitelského vzdělávání i do každodenní praxe regionálního školství.  Práce 
přináší podklady pro sledování efektivity proškolování studentů před ped. praxemi a její 
výsledky mohou být využity k aktualizaci kurzu na PedF UK.  

Studentka v DP bohužel  zcela nevyužila potenciál daného tématu. Teoretická část je místy 
poněkud nesourodá. Zajimavý je zde přehled dostupných materiálů pro výuku bezpečnostních 
témat a shrnutí dostupných výzkumů.  Zbytečně jsou uváděny přímé citace z RVP ZV. Vzhledem 
k tomu, že v praktické části je analyzováno výzkumné šetření týkající se připravenosti učitelů 
v bezpečnostní problematice, postrádám v teoretické části kapitolu o učitelském vzdělávání 
v dané oblasti. Při popisu výzkumného šetření autorka neuvedla zdroj použitého dotazníku. 
Porovnání dat není doplněno komentářem, který by vysvětlil odlišné podmínky zadávání 
dotazníku (období „COVID-19). Nabízelo se připojít návrh na možné rozšíření vzdělávání učitelů 
vzhledem k aktuálním bezpečnostním otázkám spojeným s epidemii.   

Didaktický projekt – „hra“ by bylo vhodné uvést teoretickou  didaktickou analýzou pojmu „hra“, 
či „projekt“.  Podkapitola o materiálních didaktických prostředcích není relevantní. Aktivita 
„hra“ je popsána stručně, bez didaktického rozpracování, uvedená časová dotace je pro výuku 
v běžné třídě základní školy málo reálná. Popis ověření hry „Pandemie“  na čtyřech řádcích je 
zcela nedostatečný, nedokládá, jak  skutečné výuka probíhala a zda cíle byly naplněny.   

I přes určité metodologické a  didaktické nedostatky v  předložené práci, lze konstatovat, že 
autorka pracovala s odbornou literaturou k danému tématu, realizovala a vyhodnotila výzkumné 
šetření. Navržené „hry“ sice nejsou původní , ale pro didaktické  modelování šíření epidemie 
mohou být právě v této době (po určité úpravě) využitelné. Klíčové problémy vysvětlí studentka 
při obhajobě.  

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

 

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

 
 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 10.8.2020  


