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Téma práce (geneze práce, iniciativa studenta): 
Ve chvíli, kdy za mnou Jana přišla, měla nejen téma a hlavní myšlenky práce, ale už také měla část aktivit 
zrealizovaných. Společně jsme pak doplnily spektrum výzkumných aktivit, tak, aby z výsledků bylo možné 
získat co nejucelenější pohled na celou problematiku.  
 

Zadané cíle práce: 
Hlavním cílem diplomové práce je zmapovat problematiku výuky tématu civilizační choroby z 
různých pohledů, a to na základním vzdělávání (ZV), gymnáziích, vysokých školách (VŠ) a mezi učiteli 
biologie. K dílčím cílům práce patří: 

 zjistit zařazení tématu civilizačních chorob do školních vzdělávacích programů 

 zhodnotit obsah učebnic biologie pro ZV a gymnázia s důrazem na zkoumané téma 

 zjistit a porovnat znalosti žáků ZV a gymnázií v oblasti tématu civilizačních chorob 

 zjistit způsob a rozsah přípravy budoucích učitelů biologie v oblasti civilizačních chorob na vysokých 
školách a porovnat jejich znalosti v této oblasti se znalostmi studentů gymnázií 

 provést výzkum názorů a postojů učitelů k výuce civilizačních chorob na různých typech škol 

 vytvořit návrhy materiálů pro výuku civilizačních chorob v rámci biologie nebo výchovy ke zdraví 
 

Přístup studenta k práci s literaturou (samostatnost vyhledávání literárních zdrojů, práce se zahraniční 
literaturou): 
Jana literární zdroje vyhledávala sama, využívala jak klasické, tak elektronické zdroje. Pracovala 
s relevantní literaturou, českého i zahraničního původu. Jazyková vybavenost studentky je velmi dobrá.  
 

Přístup studenta k práci na praktické části diplomové práce (přístup při učení se nových metod, aktivita, 
samostatnost, systematičnost práce, plánování, spolupráce se školitelem): 
Jana pracovala neobyčejně samostatně, přicházela s vlastními nápady a možnostmi řešení. V případě 
nejasností jí však nedělalo problém se zeptat, stejně jako akceptovat jiný názor nebo doporučení.  
Z hlediska organizace a zajištění vlastních šetření si Jana počínala samostatně, vše si sama domluvila, 
zorganizovala i realizovala, nijak nespoléhala na mé aktivity. Se získanými dotazníky a testy nakládala 
svědomitě, tak aby např. nedošlo k promíchání výzkumných vzorků. Stejně tak, pokud bylo třeba se 
zdokonalit v některé činnosti, kterou by bylo vhodné při realizaci nebo vyhodnocování výzkumu využít, 
dohledala si potřebné podklady, věnovala studiu dostatek času a snažila se do problematiky 
proniknout.  
Obecně byla Jana při práci pečlivá, systematická a dodržovala dohodnuté termíny.  
 

Přístup studenta při sepisování práce (samostatnost, dovednost formulací, akceptování připomínek, 
diskutování výsledků, spolupráce se školitelem): 
Studentka práci sepisovala velmi samostatně. Stylisticky i gramaticky byly texty na vysoké úrovni, dobře se 
četly a gramatických chyb, resp. překlepů nebo nechtěných automatických oprav bylo již v prvních verzích 
minimum.  
Navržené opravy stačilo nastínit, nemusely být uvedeny doslova, zapracovány byly svědomitě, avšak ne 
bezhlavě. Jednotlivé části Jana dodávala s dostatečným časovým předstihem, stejně jako finální podobu 
práce.  



Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Jana splnila hlavní, i všechny dílčí cíle, které si na začátku práce vytyčila. Velmi oceňuji její komplexní 
přístup k dané problematice, kterou zkoumala z více pohledů a rovin. Velmi pozitivní je pro mě také 
fakt, že se nespokojila s konstatováním stavu věci, ale navrhla také aktivity, které by mohly úroveň 
znalostí a dovedností žáků v problematice civilizačních chorob zvýšit. 
Po celou dobu vypracovávání diplomové práce Jana pracovala velmi samostatně, systematicky a 
zodpovědně. S její prací jsem velmi spokojena.  
 

Návrh hodnocení školitele: 
  výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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