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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití demonstračních metod ve výuce odborného předmětu 
Jméno autora: Kateřina Žáková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: Ing. Markéta Křivánková 
Pracoviště oponenta práce: VOŠ stavební a SPŠ stavební, Praha 1, Dušní 17 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Tvorba interaktivní webové učební pomůcky vyžaduje znalosti nad rámec studovaného oboru, proto zadání hodnotím jako 
náročnější. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu.  
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

V teoretické části autorka práce nejprve popisuje výukové metody a didaktické prostředky. Poté se zaměřuje na rozdíly 
mezi prezenční a distanční výukou. V závěru teoretické části autorka prezentuje poznatky o distanční výuce, které učitelé 
nabyli během pandemie virové choroby covid-19. V praktické části pak analyzuje možnosti tvorby webové aplikace 
s interaktivními příklady, popisuje vybraná řešení a způsob tvorby. Na závěr ukazuje výhody a nevýhody učební pomůcky, 
finanční náročnost a ohlasy studentů střední průmyslové školy. Zvolený postup je správný.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi dobrá. Studentka navíc musela pro splnění zadání nastudovat odborné materiály nad 
rámec studovaného oboru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Grafická úprava je na velmi dobré úrovni. Texty jsou srozumitelné a vhodně doplněné názornými obrázky. V práci se 
vyskytují ojediněle chyby či překlepy.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Použitá literatura je v textu řádně citována. Studentka použila dostatečné množství relevantních zdrojů. 
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Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Nejsou. 

 
 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové učební pomůcky s interaktivními příklady pro 
středoškolský předmět „Stavební mechanika“. Motivací k tomuto tématu byla pandemie a s ní spojená povinná 
distanční výuka. Navržená a realizovaná pomůcka je však stejně dobře využitelná i při prezenční výuce. 

Studentka v teoretické části popsala výukové metody, didaktické prostředky, prezenční a distanční výuku a 
poznatky ohledně distanční výuky v době pandemie choroby covid-19. Na základě nabytých vědomostí pak 
v praktické části navrhla a realizovala webovou učební pomůcku. V práci je podrobně popsána celá realizace 
pomůcky od výběru nástrojů potřebných k tvorbě, přes návrh grafického uživatelského rozhraní, tvorbu 
výpočetních a kontrolních skriptů, až po ukázky okomentovaného zdrojového kódu. Výuková pomůcka byla 
publikována na webu a celý její zdrojový kód je k dispozici v rámci přílohy této práce. 

Webová pomůcka měla při prezentaci středoškolským studentům velmi kladné ohlasy. Velkou výhodou je 
rovněž nízká finanční náročnost pohybující se pouze v řádu desítek korun měsíčně.. 

 

Doplňující otázka: 

V kapitole „7.9.2 Finanční a časová náročnost“ je uvedeno, že další příklad je možné do vytvořené výukové 
pomůcky přidat během několika minut. Co je potřeba k přidání příkladu připravit a jakým způsobem se příklad do 
pomůcky přidává?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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