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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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).  

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). 

8 

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). 

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). 

4 

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

 
Otázky k obhajobě  

 

 

1.Na str. 35 je uvedeno, že dotazník byl zadáván po probrané látce.V textu však není 

specifikován rozsah a obsah výuky o reprodukčním zdraví ani vstupní prekoncepty. 

2. Jak autorka hodnotí dosažené výsledky v dotazníkovém šetření např. otázky č. 9 a 11 

v jednotlivých třídách? 

Poznámky .  

 V teorii na str. 26 je nedostatečně vymezen klíčový pojem práce,  označení sexuální výchova a 

výchova k rodičovství není synonymem pro reproduční zdraví.  str. 26  slovo odpovědnost 

 jak se rozvíjí v kontextu znalostí ? V textu neujasněnost  pojmů znalosti x postoje.  

Na straně 32 je chybně uvedeno „Výuka výchovy ke zdraví probíha podle učebních plánů, které 

 si každý vyučující přizpůsobuje..“ Název kapitoly neodpovídá obsahu.V práci chybí odkaz na  

školní vzdělávací program.Tabulka na straně 59 je nesrozumitelná.Didaktický výstup je 

 nedostačující, formulovaná kompetence k učení v navržené přípravě není 

 rozvíjena. V úvodu práce  je konstatována nutnost předávat znalosti jinak, než výkladem v jediné 

 přípravě,která je výstupem práce do praxe však autorka pracuje s výkladem. Ověření znalostí 

 metodou  diskuze  je navrženo na 5 minut. Nebylo ověřeno v praxi! Pracovní list, na kterém je 

 připravená hodina postavena,  není součástí práce.  

 Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru. 

Bc.Veronika Řeháková 

Znalosti žáků o reprodukčním zdraví na druhém stupni ZŠ 

PhDr. Miroslava Kovaříková, PhD. 



 
Celkové hodnocení  **) 

Doporučuji k obhajobě . 
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