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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Téma studentka uchopila velmi dobře, pro samotnou edukaci vytvořila množství materiálů. Samotný
proces edukace byl zvolen vhodně vzhledem k cílové skupině (děti 1. stupeň ZŠ).
Vytvořená metodika byla hodnocena pozitivně ze strany pedagogů, vhodné by bylo zjistit a uvést i
zpětnou vazbu ze strany žáků a na tomto základu pak dělat závěry o přínosnosti edukace.
Diskuze je rozsahem velmi krátká, jsou v ní popsána vlastní doporučení pro praxi a vlastní postřehy,
nikoli diskuze s literaturou či jinými šetřeními.
Kladně hodnotím zejména to, že práce je ryze praktická a zaměřuje se na pro děti podstatnou
problematiku. Studentka spolupracovala s CePeZ na vytvoření metodiky edukačních lekcí v oblasti
orálního zdraví. Vytvořená metodika bude nadále využívána při edukačních lekcích na ZŠ.

Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
-

V práci používáte množství literatury starší 10 let (např. Červená, 2007; Vágnerová, 1999 atd.),
nebylo možné použít novější zdroje?
Existují podobné práce zaměřené na tvorbu edukačních materiálů (zejména pro děti v oblasti
orálního zdraví)?
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