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Podpůrné materiály pro výuku Informatiky na středních školách 

 
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 v IS/STAG, práce není plagiát.  
 
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 bakalářskou 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): 
Předložená bakalářská práce studenta Lukáše Václavíka se zabývá podpůrnými výukovými 
materiály pro učitele informatiky na středních školách. V první části práce autor popsal kancelářský 
balík Microsoft Office a také uvedl jeho srovnání s bezplatnou kancelářskou sadou Apache Open 
Office. Druhá část se zabývá důkladnému popsání funkcí a grafického rozhraní aplikací Microsoft 
Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint. 



 

V těchto aplikacích pak autor vytvořil ucelené výukové materiály pro učitele informatiky v souladu 
s rámcovým vzdělávacím programem České republiky. Tyto výukové materiály jsou k dispozici 
v datové příloze. 
Student vhodně pracoval s odbornou literaturou, citace použité literatury jsou v pořádku. Bakalant 
čerpal jak z vhodných internetových zdrojů, tak z tištěných odborných publikací. Množství užité 
literatury je adekvátní bakalářské práci. 
Autor přistupoval k tématu bakalářské práce zodpovědně, systematicky a pravidelně konzultoval 
své postupy s vedoucím práce.   
Strukturu práce hodnotím jako jasnou, zvolené výukové materiály jsou adekvátní pro výuku 
Microsoft Office na středních školách, cíle práce tedy byly splněny. 
 
Celkově hodnotím bakalářskou práci Lukáše Václavíka jako velmi zdařilou, vytvořené výukové 
materiály na sebe logicky navazují podle Bloomovy taxononomie, takže práci je možné použít při 
výuce Microsoft Office. 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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