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Hodnocení práce: A B C D E F 

  Hodnocení: 

A – nejlepší; F - nevyhovující 

 1. Obtížnost zadaného úkolu       

 2. Splnění všech bodů zadání       

 3. Práce s literaturou a její citace       

 4. Úroveň jazykového zpracování        

 5. Formální zpracování – celkový dojem       

 6. Logické členění práce       

 7. Vhodnost zvolené metody řešení       

 8. Kvalita zpracování teoretické části       

 9. Kvalita zpracování praktické části       

10. Výsledky a jejich prezentace       

11. Závěry práce a jejich formulace       

12. Přínos práce a její využití       

13. Spolupráce autora s vedoucím práce       

 

Celkové hodnocení práce:       

Výsledná známka není průměrem výše uvedených hodnocení. Známku uvede vedoucí dle svého 

uvážení dle klasifikační stupnice ECTS:  

A – výborně, B – velmi dobře, C – dobře, D – uspokojivě, E – dostatečně , F – nedostatečně.  

Stupeň F znamená též „nedoporučuji práci k obhajobě“. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 

C - dobře. 
V případě hodnocení stupněm „F – nedostatečně“ uveďte do připomínek a slovního vyjádření  

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
 

Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce (možno pokračovat i na další stránce): 

Autorka se v diplomové práci zabývá tvorbou výukových lekcí pro práci v programu Adobe 

Photoshop, obsahově určených pokročilejším studentům Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně. 

Lekce jsou přehledně didakticky zpracovány, upraveny do elektronické podoby, uvedeny do výuky 

a následně vyhodnoceny. Úroveň zpracovaných lekcí je dobrá, text je funkčně členěn a i přes 

některé jeho částečné nedostatky (značení pro odkazy na použitou literaturu, drobné formální i 

jazykové chyby) je možno ho náležitě využít při výuce informatiky na středních školách. Celkově 

lze diplomovou práci hodnotit jako zdařilou, zaměřenou na aktuální téma  a je možno konstatovat, 

že autorka splnila cíle, které byly stanoveny. Při obhajobě bych byl rád, kdyby autorka zodpověděla 

následující otázky: 



 

1. Jaké jsou možnosti použití obrázků stažených z Internetu pro potřeby výuky na středních školách 

v kontextu s problematikou ochrany autorských práv? (viz kapitola 8.2.14 s. 45) 

2. Lze nalézt nějaká pozitiva na tom, že se student naučí například vyrobit grafický návrh v jiném 

než v praxi používaném grafickém editoru? Nebo tento předmět pak nemá pro studenta žádný 

smysl? (viz  Závěr s. 73)  
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