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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).

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).

9

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).

8

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

8

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

9

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky 
k obhajobě

1. Pojednejte o časových důtacích pro modelové hodiny?
2. Objasněte vyčleňování složek výchovy.
3. Jak je možno tematiku DP realizovat v praxi?
4. Co považujete za hlavní přínos DP pro svou osobu?

Poznámky Diplomová práce (DP) je na první pohled přívětivá svou strukturou, grafickým 
provedením a vhodnou volbou tématu. Po prostudování však vyvolává řadu 
poznámek a několik připomínek od oponenta očekávaných. 
Teoretická část (s. 10 – 42) je – jak tomu obvykle v pracích tohoto typu bývá –
kompilátem vypracovaným až s přílišným ostychem a respektem k RVP a 
některým literárním pramenům, zvláště učebnicové povahy. Postrádám vlastní 
studentčiny komentáře a hodnocení.  Diskutabilní jsou připomínky toho, co mi 
v této práci chybí (nukleové kyseliny, biokatalyzátory, přírodní barviva, 
patologické metabolizmy tuků, bílkovin, význam glykémie, lipidémie, 
proteinémie...). Měla by zde být věnována větší pozornost současnému stavu 
výuky chemie (výběru a uspořádání učiva, jeho experimentálnímu a 
pomůckovému zabezpečení a specifickým činnostem učitele chemie a jeho žáků), 
aby bylo jednoznačné, v čem je tento stav formou DP Z. Hlaváčové překonáván a 
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Realizace očekávaných výstupů výchovy ke zdraví ve výuce chemie na základní 
škole
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co je autorčiným originálním přínosem.
Praktická část DP je zaměřena a) na orientační šetření mezi učiteli chemie, b) na 8 
modelových vyučovacích hodin chemie konkretizujících představy diplomantky o
řešení diplomového úkolu. Jsou uvedeny jednotným způsobem, a téměř všechny 
vycházejí prakticky ze stále se opakujících zdrojů a málo z diplomantčiny invence 
či alespoň intuice.
Pojetí hodin a jejich obsah neodpovídá předpokládaným časovým dotacím, které 
jsou pro výuku chemie na ZŠ nedostačující, na druhou stranu může učitel chemie 
toto pojetí považovat za ochuzení počtu hodin předmětu chemie. Navržený 
program výuky bude předmětem diskuse u obhajoby. DP doporučuji k obhajobě.

Celkové hodnocení Práci doporučuji k obhajobě. 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:    V Praze dne 26. 8. 2014                                  
doc. RNDr. Karel Holada, CSc.


