
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 

KATEDRA PEDAGOGIKY 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Autor práce  

 

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).  

7 

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). 

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 diplomovou 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 

Vysvětlete kritéria, podle kterých byl hodnocen školní vzdělávací program. 

Ačkoli jsou hodnotící kritéria uvedena na s. 39, autorka se jimi důsledně neřídí. 

Je zde souvislost s evaluačními kritérii, která se používají pro hodnocení 

programu Škola podporující zdraví? Seznámila se autorka s materiálem pro 

evaluaci ŠPZ? O jaké podklady se autorka opírá při formulaci „závěrů a 

opatření“ na s. 41?  

Vyhodnocení dotazníkového šetření je místy chaotické. Nesrozumitelná je tab. 7 

– vysvětlete. Co znamená „většína žáků uvedla“ (s. 48)? Výsledky jsou 

vyhodnoceny pouze sumárně, nebyla provedena komparativní analýza 

zjištěných skutečností.  

Cílem sondy bylo zjistit, jaký postoj k pohybovým aktivitám děti mají. Připravte 

shrnutí výsledků z hlediska přítomných žáků a jako doklad předložte vyplněné 

dotazníky.  

Kolika dětem by bylo třeba věnovat vyšší pozornost, kolik jich aktivně sportuje? 

Závěr, že „lze pozorovat průměrné, nijak výjimečné hodnoty“ je příliš obecný.  

Navržená opatření – zejm. výukový program (hodiny) je velmi stručný. Byl 

tento program ověřen? S jakými výstupy?  

Z jakých důvodů byla evaluace pracovních listů provedena jen dvěma žáky?   

 

 
 
 
 
 

Zuzana Pexová 

Postoje žáků staršího školního věku k pohybové aktivitě jako východisko pro 

tvorbu programu výchovy ke zdraví na základní škole 

PaedDr. Eva Marádová, CSc.  



Poznámky 
 
 
 
 
 
 

V názvu práce a v anotaci chybí informace, že se výzkumná část práce týká 

výhradně jedné základní školy  

V  teoretické části je řada nepřesností, nejsou vysvětleny některé základní 

pojmy:  životní styl, životní způsob, zdraví, nemoc, pyramida zdravé výživy aj. 

(s. 12 – 13). Co znamená nulová pohybová aktivita (s. 11)? Chybí odkazy na 

informační zdroje (s. 11, 17, 31). Co je „zásoba zdrojů“(s. 19)? V lidském těle 

nejsou sacharidy? 

Po formální stránce má práce vcelku vyhovující úroveň, kterou však snižují 

pravopisné chyby a překlepy (s. 46, 77, 78, 79). V příloze postrádám ukázky 

vyplněných dotazníků a pracovních listů.  

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  

 
Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 
4. 8. 2013 


