
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 

KATEDRA PEDAGOGIKY 
 

POSUDEK OPONENTA 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). 

5 

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

5 

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

5 

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

5 

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). 

7 

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

2 

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

5 

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

 
Otázky k obhajobě  

1. K obhajobě přineste v tištěné i elektronické podobě (ve formě Errata) tyto materiály:  

- V celé práci doplňte nepřímé a přímé citace dle platné citační normy. 

- Proveďte srovnání mezi projekty, které máte uvedené ve vlastní práci a vyvoďte ze 

srovnání uplatnění do pedagogické praxe. 

- Opravte nepřesná tvrzení, která jsou uvedena na straně 53 a 62 (viz text níže 

v poznámkách).  
Poznámky  

- Autorka v celé práci správně neodkazuje ani na jeden zdroj uvedený  v seznamu 

informačních zdrojů dle platné citační normy.  

- V seznamu informačních zdrojů jsou zcela chybně uvedeny internetové zdroje. Neodpovídají 

platné citační normě. 

- Dle platného opatření k závěr. pracím mají být vlastní přílohy na samostatných stranách a 

již nemají obsahovat čísla stránek. 

- První strana práce neodpovídá platnému opatření k závěr. pracím.  

- Práce je velmi nepřehledná, protože kromě úvodu a závěru, je zbytek vlastní práce v jedné 

kapitole a tím, že chybí odkazy na zdroje, není srozumitelné, co je skutečná autorčina 

diplomová práce a co je převzato z již vytvořených materiálů (mělo být součástí nepřímé či 

přímé citace).  

- V práci nejsou konkrétně popsány nástroje pro výzkum.  

Bc. Petra DVOŘÁKOVÁ 

Zásady zdravého životního stylu v předškolním a základním vzdělávání a jejich 

uplatnění v pedagogické praxi 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



- V práci se vyskytuje řada tvrzení, která jsou nepřesná. Např. na straně 53 autorka práce 

píše, že“ „Také v této oblasti se podařilo alespoň částečně naplnit prakticky všechny 

stanovené cíle pilotního programu.“ či na straně 62 „Naprostá většina vedoucích ŠJ 

program PaV uvítala, ztotožnila se s jeho obsahem a hodlá v nastolených pozitivních 

změnách pokračovat i nadále“. 

- V práci se samo nabízelo porovnat jednotlivé projekty mezi sebou a vyvodit z tohoto 

srovnání doporučení pro pedagogickou praxi.  

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě pouze pokud studentka zcela bezchybně 

dopracuje text uvedený v části otázky k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 22.8.2016  PhDr. J. Hanušová, PhD. 


