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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       

 

Výsledek kontroly plagiátorství:       

Byla provedena kontrola plagiátorství. Nebyla nalezena žádná významná shoda. Práce zjevně 

nevykazuje známky plagiátorství. 

 

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 

A - výborně. 
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): 

Práce je po formální i jazykové stránce na výborné úrovni. Text neobsahuje téměř žádné překlepy, 

nejasná vyjádření nebo pravopisné chyby.  

Práce je člěněna logicky.  



 

Praktická část má logicky stanovenou strukturu a obsah. Kladně hodnotím především skutečnost, že 

se autor zabýval podrobně implementací virtuální třídy ve vybraném prostředí krok za krokem.  

Práce je využitelná pro pedagogy, kteří teprve uvažují o využití těchto nástrojů ve výuce. Autor 

předkládá podrobný návod pro práci s nástrojem Google Classroom od instalace, přes implementaci 

až po využití jednotlivých funkcí. 

Zpracované metodické listy odpovídají reálné výuce a jsou použitelné ve výuce.  

Vliv implementace virtuální třídy do výuky na SŠ byl analyzován prostřednictvím dotazníkového 

šetření ve skupině žáků, kteří tento nástroj využívali. Připomínku je nutné vznést pouze k 

formulacím hypotéz. Bohužel hypotézy nejsou formulovány správně. Stanovené hypotézy nejsou 

hypotézami, protože nedefinují žádné rozdíly, vztahy nebo následky. Jde pouze o výroky, 

předpoklady, které jsou šetřením dokazovány. 

 

 

Přes drobné výtky a komentáře si dovoluji konstatovat, že diplomová práce je zpracována na 

vysoké úrovní a doporučuji ji jednoznačně k obhajobě. 
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