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Tabulka A - hodnotí náročnost tématu, nikoli zpracování 
 

Úroveň Hodnocení náročnosti tématu: 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

Teoretické znalosti  X  

Praktické zkušenosti  X  

Sběr a zpracování podkladů a vstupních dat  X  

Specifické nároky tématu (originalita, rozsah, 
statistické zpracování dat, interpretace závěrů apod.) 

 X  

Tabulka B - hodnotí úroveň zpracování tématu 
 

Úroveň Kritéria hodnocení práce: 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
Splnění cíle práce    X 

Samostatnost při zpracování  X   

Metodologická kvalita postupu    X 

Úroveň teoretické části X    

Práce s literaturou (citace)  X   

Úroveň analytické části  X   

Adekvátnost použitých metod    X 

Úroveň návrhu řešení (realizace) X    

Jazyková úroveň práce X    

Formální úroveň (text, grafy, tabulky)  X   

Přehled literatury (rozsah, kvalita)  X   

Jiné kritérium (novost, přínos praxi)  X   

Hodnocení v jednotlivých kritériích označte znakem X v příslušné úrovni. 



Návrh na klasifikaci bakalářské práce: A, slovně „výborně" 

Ve Zlíně dne 
21.5.2009 

 
podpis vedoucího BP 

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 

A - výborně      B - velmi dobře        C - dobře         D - uspokojivě     E - dostatečně    F - nedostatečně 
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E-learning a návrh grafického uživatelského rozhraní pro výukovou aplikaci je velmi 
atraktivním zadáním pro bakalářskou práci. Autorka šije zvolila po delší bezradnosti při 
výběru tématu. Také počáteční fázi provázela složitá orientace v přesném zacílení a vymezení 
vlastní práce. Poté, co si vyjasnila zaměření a koncepci navrhované aplikace, byl již další 
postup poměrně koncentrovaný a efektivní. 

Teoretickou část práce vypracovala autorka bez potřeby konzultace, určité problémy měla 
pouze v počátečním nastrukturování obsahu. Zvolené téma je výborně zpracované - je zřejmé, 
že se jím důkladně zabývala a má s ním vlastní zkušenost. Dle použitých citací soudím, že 
nemá problém pracovat s informacemi a dopracovat se k vlastním závěrům. Text má velmi 
slušnou slohovou úroveň a celkově je zpracován pečlivě, bez překlepů a pravopisných chyb. 

V praktické části se autorka pustila do navrhování grafického návrhu, aniž by měla zcela 
důsledně promyšlenou architekturu celé aplikace. Zatímco základní záměr a jeho grafické 
vyjádření bylo od začátku zřejmé, v průběhu práce na jeho zpřesňování se opakovaně 
ukazovala jako klíčová absence přesného rozvrhu chování aplikace (user experience design) a z 
ní vyplývající požadavky na navigační menu, interaktivní prvky a celkovou strukturu vzájemně 
provázaných obrazovek. Teprve po důsledném modelování procesu učení v navrhované 
aplikaci bylo celkové řešení zpřesněno a dopracováno. Jisté potíže autorce také působilo 
rozhodování, v jakém rozsahu a formě prezentovat celý návrh řešení. Výsledek včetně grafické 
podoby uživatelského rozhraní nakonec působí velmi příjemně a odpovídá záměrům, které si 
autorka stanovila teoretické části. 

Celkový přístup autorky ke zpracování bakalářské práce měl svá slabá i silná místa. Na jedné 
straně místy až bezradnost při výběru z více možností (a nutnosti rozhodnout se pro jednu 
variantu), na straně druhé velká samostatnost tam, kde je již jasná představa a záměr. 

Návrh na klasifikaci BP/DP: 

Práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a hodnotím ji celkově 
známkou A, slovně „výborně". 



Ve Zlíně dne 21.5.2009 

 

podpis vedoucího BP/DP 

Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 
 

A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


