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 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).  

9 

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

9 

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). 

9 

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

9 

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 diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

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 

Jak může znalost pyramidy výživy ovlivnit nutriční chování žáků?Potvrzuje 

provedené šetření vztah mezi znalostmi pyramidy a nutričními preferencemi?  

Na s. 16  se píše o „předmětu výchova ke zdraví“. V čem je toto označení zavádějící? 

Co rozuměli dotazovaní učitelé pojmem projekt?  

Vysvětlete rozdělení do skupin žáků 9. tříd (s. 82). Objasněte otázku 11 na s. 91. 

Byla alespoň část navrženého projektu ověřena v praxi? Jaká rizika projekt přináší?  

 
 
 
 

Poznámky 
 
 
 
 

Autorka řeší aktuální téma didaktiky výchovy ke zdraví. Cíle jsou adekvátně 

vymezeny, výstupy práce mohou být inspirativní z hlediska výuky témat směřujících 

k výchově ke správné výživě na základních školách.  Autorka prokázala odbornou 

orientaci v dané problematice. S velkým zaujetím připravila, realizovala a 

vyhodnotila výzkumné šetření teoretického i praktického charakteru.  

Ve vyhodnocení otázek se vyskytují drobné nepřesnosti, například Graf 16 na s. 77 

nekoresponduje s popisem. Poněkud chaotický je popis aktivity 5 na s. 82. Časová 

dotace na prezentaci výsledků šetření ve třídách je neúměrně nízká.   

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  
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