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Název práce 
 

Oponent práce 
 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

9 

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

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

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). 

8 

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

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou 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). 

9 

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  

 

 

 
1. Ve výzkumném šetření, otázka číslo 10, Považují ředitelé zavedení výchovy ke zdraví 

jako samostatného vzdělávacího oboru za přínosné?, autorka v číslech uvádí výsledky 

hodnocení  ředitelů. Jak autorka tyto výsledky hodnotí, znamenají pozitivní nebo 

negativní trend? 

2. V 10. kapitole (doporučení pro praxi ) jsou doporučena témata z výživy pro 

jednotlivé ročníky. Jakou hodinovou dotaci předpokládá splnění témat pro 

jednotlivé ročníky z celkového počtu hodin VZ za rok ( při modelu 1 hod. týdně + 

integrace učiva)?   
Poznámky  

Pavla Hildebrandová 

Implementace výuky výchovy ke zdraví do školního kurikula a realizace 

tématu výživa v praxi druhého stupně základních škol 

PhDr. Miroslava Kovaříková, PhD. 



 
Předložená diplomová práce se zabývá vývojem oboru Výchova 

ke zdraví na základních školách mezi roky 2006 a 2015. Další část práce se věnuje stavu 

implementace tématu výživa do výuky druhého stupně základních škol. Výzkumné šetření  

přináší zajímavé informace, orientace ve výsledcích je méně přehledná. 

 Závěr práce přináší inovativní rozložení témat oboru výživa do jednotlivých ročníků 

v návaznosti na látku dalších vzdělávacích oborů. 

 

Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji  k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové hodnocení  Práce doporučuji k obhajobě. Bodové hodnocení 82 bodů 
 

 

Datum a podpis oponenta bakalářské práce: V Praze dne 11.4. 2015 


