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Hodnocení práce: 

Předložená diplomová práce studentky Bc. Petry Janišové je zaměřena do oblasti využití 

moderních materiálně didaktických prostředků informačních a komunikačních technologií, 

konkrétně tabletů, ve výuce. 

Diplomová práce je zpracovaná na dobré úrovni. Je patrný podíl její vlastní práce. Psaný text 

obsahuje prvky odborné terminologie. Studentka ale ne vždy vhodně pracuje s odbornou literaturou. 

Některé citace se jeví jako zbytečné a text mohla popsat vlastními slovy. Práce obsahuje obrázky, 

které jsou řádně označeny a převzaté obrázky ocitovány. Teoretická část diplomové práce je 

zpracovaná systematicky, obsahuje ale drobné typografické chyby, uvádění jednotek není ucelené. 

Metodické listy vytvořené v rámci praktické části diplomové práce mohou sloužit jako 

didaktická pomůcka při výuce. Vzhledem k učitelskému zaměření studijního oboru, bylo vhodné 

metodické listy otestovat při konkrétní výuce, například v rámci její pedagogické praxe, a některou 

z vhodně zvolených metod šetření získala zpětnou vazbu o jejich funkčnosti a použitelnosti 

ve vzdělávacím procesu. Ověření metodických listů a návrhů tak bohužel zůstává jen v teoretické 

rovině. Nedostupnost pořízení tabletů pro školy z hlediska finanční náročnosti také nemusí být 

překážkou, využije-li škola podpory v rámci vhodně navrženého projektu čerpající podporu 

z Evropských fondů. Tento poznatek vyplývá z naší konkrétní zkušenosti v celorepublikovém 

projektu Tablety do škol, který se orientoval právě na využití tabletů na základních a středních 

školách a učitelé byli proškoleni ve využívání tabletu jako materiálně didaktické pomůcky 

s využitím classroom management softwaru. Vzhledem k tématu DP, které je velmi aktuální 

v současném vzdělávacím systému, měla studentka velký prostor pro mnohem kvalitnější 

zpracování své DP, především její praktické části. 

Diplomová práce studentky Bc. Petry Janišové naplňuje požadavky a cíle vytyčené při jejím 

zadání. Doporučujeme ji k obhajobě s hodnocením D – uspokojivě. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Celkové hodnocení práce:       

Známku uvede oponent 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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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