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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).  

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 diplomovou 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). 

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 

Studentka v práci cituje kurikulární dokumenty (v příloze uvádí plné znění 

očekávaných výstupů uvedených v RVP ZV  pro výchovu  ke zdraví a chemii), 

které analyzuje, struktura a obsahová náplň jednotlivých hodin projektu je 

původní. Projekt osobně ověřila ve výuce na ZŠ.  

Některé otázky žákům v přípravě projektu jsou formulovány jako uzavřené. 

Uveďte, jaká formulace je vhodnější. Zdůvodněte.  

Co je „glykemická křivka“? Vysvětlete v úrovni základního vzdělávání.   

  

 
 
 

Poznámky 
 
 
 

V práci je naznačena možnost úzkého propojení výchovy ke zdraví s výukou 

chemie na základní škole. Studentka analyzovala vzdělávací rámce uvedené 

v RVP ZV pro  obory chemie a výchova ke zdraví a předložila návrh výukového 

programu, v němž integruje téma Chemie přírodních látek s naukou o výživě 

člověka. Program sestavila v návaznosti na výsledky orientační sondy mezi 

učiteli chemie, která odhalila, že integrace v tomto ohledu není na školách 

častá. Cenným výstupem jsou zkušenosti získané z experimentálního ověřování 

projektu akčním výzkumem.      

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  
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