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Hodnocení práce: 

 

Diplomová práce Jiřího Frydrycha se zabývá zkoumáním postavení tématu digitální fotografie ve 

výuce informatických předmětů na střední škole. Je třeba již na začátku konstatovat, že jediným 

problematickým bodem práce je její velmi slabá využitelnost. Z 38 odpovědí realizované ankety 

pouze na jedné škole funguje zájmový kroužek. Všechna ostatní kritéria – zhodnocení 

problematiky, návrh řešení, zpracování výukových osnov – svědčí o vysoké erudice diplomanta. 

Prvních šest kapitol práce velmi přívětivým způsobem přibližuje základní pedagogické pojmy. 

Autor nevynechal žádný pohled a naopak všechny kapitoly zachycují zkoumaná témata na 

rozumné míře podrobností. Tuto skutečnost pěkně ilustrují např. Taxonomie kognitivních cílů 

podle Blooma v části 2.2.1.1.  

Stejně přehledně a obsahově správně jsou popsány ve 3. kapitole Vyučovací metody. Obzvláště 

čtyři fáze poznání z části 3.1.2. jsou pro náš obor významné a užitečné. 

Také kapitola 5. Didaktické zásady uvádí vhodně do problematiky popsáním procent 

zapamatovatelnosti při různých činnostech, užitečné je i vyjmenování dalších didaktických zásad. 

Před zpracováním praktické části se diplomant věnoval dotazníku. Oslovil 49 škol, 38 z nich jej 

informovalo o stavu digitální fotografie na jejich škole. Pozitivním zjištěním byla informace, že se 

na téměř všech školách zabývají také teorií převážně základními úpravami fotografií. 

Vrcholem práce je vzorně zpracovaná praktická část, neboť nastínění obsahu i časově- tematický 

plán jsou okamžitě použitelné na vhodné střední škole. Především Vzdělávací plán kroužku dává 

podrobné instrukce pro vedení kroužku, což bylo základním cílem diplomové práce. 

Diplomant plně vyhověl zadání a jeho práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 



 
 

 

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 

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

hlavní nedostatky práce a důvody tohoto hodnocení. 
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