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Vedoucí práce:

PhDr. Jaroslav Kupr, Ph.D.

Vybraná hodnoticí kritéria

Práce splňuje cíle zadání

ANO

Formální

Obsahová

Student je schopen vyjádřit základní a dílčí cíle a závěry práce ANO
Student využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární
literaturu

ANO

Student vymezuje předmět práce, užívá odpovídající
metodologické postupy a výstupy výzkumných částí
syntetizuje, užívá terminologii a vysvětluje hlavní pojmy

ANO

V průběhu zpracování tématu student pracoval v součinnosti
s vedoucím práce

ANO

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený

ANO

Text je zpracován v souladu s pravidly českého pravopisu
a využití jazykových prostředků odpovídá odbornému stylu

ANO

Citace použité literatury jsou uvedeny v souladu s normou
ČSN ISO 690

ANO

Text je zpracován v souladu s českými typografickými pravidly ANO
Přínos práce (tvůrčí přístup studenta, kompilační hodnota,
využití pro praxi)

ANO

Posouzení původnosti textu

0%

Slovní hodnocení významu zjištěné shody: bez komentáře.

1

Nehodnoceno

Rozšiřující studium učitelství pro 1. st. ZŠ

Splňuje s výhradami

Studijní obor DVPP:

Splňuje s drobnými
výhradami

Mgr. Jan Šafránek

Splňuje bez výhrad

Autor ZP:

Nesplňuje

Posudek vedoucího práce
na závěrečnou práci programu DVPP
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Celkové hodnocení práce (max. 1800 znaků)
Hlavním cílem závěrečné práce je modifikace pravidel korfbalu a vytvoření
metodického materiálu této netradiční sportovní hry pro využití na 1. stupni základní
školy. Cíl práce byl splněn.
Autor práce reflektoval současné potřeby výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.
Jeho osobní zkušenost, znalost prostředí a problematiky jsou pojícím rysem celé
práce. Výsledný metodický materiál zohledňuje reálný stav ve školním prostředí.
Navrhované řešení (rozdělení dovedností do jednotlivých ročníků) zohledňuje
možnosti žáků, nenásilnou formou je provádí problematikou korfbalu (prostřednictvím
modifikovaných her) a směřuje k celistvé realizaci hry. Uvedená cvičení jsou
přiměřená, atraktivní, dostatečně vysvětlená a doplněná o názorné nákresy.
Celkově hodnotím práci jako vysoce přínosnou pro praktickou realizaci v hodinách
TV na 1. stupni ZŠ.
Práce je plně v souladu s požadovanými výstupy studia.

Práce splňuje požadavky na závěrečnou práci programu DVPP: ANO
Práci doporučuji k obhajobě: ANO
Návrh klasifikačního stupně: Výborně

Náměty pro obhajobu:
1. Budete prezentovat vytvořený materiál pedagogickým
pracovníkům/pracovnicím? Případně jak?

2.

3.

Datum a podpis vedoucího práce .......................................................
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