
Posudek školitele diplomové práce 
 

Jméno a příjmení uchazečky:  Bc. Radka Kydalová 

 

Název práce: Outdoorová vzdělávací hra na téma dělicích metod pro žáky ZŠ 

 

Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost a spolupráce uchazečky  

a) Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

b) Během zpracování zadaného tématu 1 

c) Při sepisování práce 2 

2. Komunikativnost 1 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazečky 1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 1 

5. Celková úroveň zpracování práce 1 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

Studentka částečně navazuje v práci na svou bakalářskou práci se svým zájmem vytvořit praktickou 

aktivitu pro děti. Výběr tématu byl ovlivněn kritérii, které by měla hra splňovat – být dostupná 

všem cílovým skupinám a zároveň nenáročná na speciální chemické vybavení. Motivací bylo 

vytvořit hru, kterou je možné realizovat ideálně ve venkovním prostředí, aby mohli žáci/děti 

strávit efektivně čas ve venkovním prostředí a navíc se u toho něco naučit. Omezení z hlediska 

všeobecně dostupných chemikálií vedlo k tématu dělicí metody. 

Zdůrazním, že studentka provedla dvojí ověřování, jednak první verze hry v rámci letního tábora 

(druhé ověření pilotní verze provedla školitelka na přírodovědném táboře). Po opadnutí 

omezení spojené s pandemií covid19 se na jaře 2022 povedlo studentce provést druhé ověření 

upravené verze. Současně vytvořila příručku pro uživatele, kde je hra komentována z hlediska 

cílů (více užitečné pro učitele), ale i organizačních prací spojených s chystáním stezky a 

případná úskalí provedení. 

 

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: 5 % 

 Počet slov v nejdelším úseku podobnosti: 49 

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

v části úvod, výsledky, diskuse či závěr?): Shodné úseky nejsou plagiátem žádného autorského 

textu. 

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

podezření, že posuzovaná práce je plagiát, prosím zdůvodněte 

 

 

Celkový návrh 

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

 

Datum vypracování posudku: 2. 6. 2022 

 Jméno a příjmení, podpis školitele (dle SIS): RNDr. Eva Stratilová Urválková 


