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X Práce je literární rešerší.    E  Práce obsahuje vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
orka ve své předložené bakalářské práci představuje zák laďní pchnaumentyniteořehlehodretickdový ucedlekladého
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Struktura (členění) práce:Předloženáprácemá klasické členění,  kteréúvod;výukapřírodopisuabiologiečlověkanaprojektovévyučování;učebnice;diskuse;závěr
obsahuje osm kapitol (cíle práce;ZŠanižšíchvíceletýchgymnáziích;;přehledpoužitéliteratury,včetně

internetových stran).

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a)  autor(ka) v  rešerši  relevantní  údaje z iterárních zdro,,,jů?

Auto rka vyhledala a  použila v 1. terární  rešerši relevantm udaje z vhodne volene
literatury (ěeské i cizí autory) a správně je interpretovala,
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mentovány z matljsou detailně vyhodnoceny aoko pQhledú dan
acování    kapito,y   věnované   učeb
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podrobně  v kapitole  č.  4,   bude  využita  nás dně  autorkOu   Prl tvor  e     ipomove

Práoe.
Práci  hodnotim  velmi  kladně.  Studentka  si uvědomuje,  ze  problematika zdrav a

nemoci     včetně   zdravého   životního   stylu,   je   velmi   diskutovaná   a   svýchovou'kprevenci   negativních   zlozvyků   u   mládeže  j
e  nutné  začínat  již  během  základní

povinné školní  docházky.

Formální úroveň  práce (obrazová dokumentacPrácejenapsánaspisovnoučeštinou.0kdokreslenířešenéproblematiky.Autorkapoue, grafika, text, jazykova uroven):dbornétermínyjsouvybrányvhodněŽívásrozumitelnéformulace

se správně implementovanými citacemi českých i cizích autorů.
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Otazky a přjpomínky oponenta:
I  přes obsáhlost práce (82  stran) autorka  mohla pro snazší orientaci

v doporučené odborné lékařské literatuře pro učitele k získání dalších informacívřešenéproblematicekrátceněkterézpředstavenýchpublikacípředstavit.Mohla bytotoučinitalespoňujednohotitulupodlejejíchdosavadníchzkušeností(obrazovádokumentace,grafika,text,jazykováúroveň).

Navrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřej.něnýchinformací)

Xvýborně    Evelmido   v            dobře          nev  h,ověl(a)Podpisoponenta:

RNDr.  Blanka Vacková,  CSc.

lnstrukce pro vyplnění:
•       Prosíme   oponenty   i   školitele   o   co   nejstručnější   a   nejvýstLžnější   komentáře   k  jednotlivým

bodům  (dodržujte rozsah),  tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
•      Vpřípadě    práce   založené   na   vlastních    výsledcích    hodnotte   rovněž   použité   metody   a

zpracování výsledků,  obdobně jako u  práce diplomové.
•      Posudek   se   odevzdává   (zasílá)   velektronické   podobě   na   horak@natur.cuni.cz   (pro   účely

zveřejnění  na  internetu),  a  dále  podepsaný v  1  výtisku  Oako  součást protokolu  o obhajobě)  na
sekretariát biologické sekce PřF UK (Ing.  Jitka Suchá), Viničná 7,128 44  Praha 2.


