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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání lehčí
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Využití moderních technologií v odborných předmětech patří k méně náročným závěrečným pracím.

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.

Hlavní cíl bakalářské práce, kterým bylo zjištění míry využití moderních technologií ve výuce na středních 
školách a zároveň posouzení, jak mohou tyto technologie zlepšit výuku studentů a zefektivnit práci 
pedagogům, byl splněn. Na základě výstupů z osobně vytvořeného dotazníku zaslaného studentům a 
pedagogům středních škol, došel autor k potřebnému zjištění a odpovídajícímu závěru. Práce splňuje daný cíl
a odpovídá zadání. 

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

Zvolený postup při tvorbě práce je správný. Autor ji dělí na část teoretickou a praktickou. V teoretické části 
se zabývá rozdělením a vývojem didaktické techniky, dále pak popisem jednotlivých prostředků a 
technologií. Texty jsou doplněny názornými fotografiemi daných pomůcek. Nechybí ani srovnávací tabulka. 
Věnuje se též popisu edukačního procesu a s ním spojených potřeb ke zkvalitňování výuky na současných 
školách. Text je doplněn vhodným obrázkem. V praktické části zjišťuje na základě vlastního dotazníku 
vybavenost a využití konkrétních digitálních výukových prostředků na vybraných středních školách ve 
Středočeském kraji, kde se vyučuje obor či předmět „Informační technologie“. Z dotazníku též vyplývá jejich 
popularita a přínos. Výsledky šetření jsou přehledně znázorněny pomocí sloupcových a výsečových grafů.

Odborná úroveň B - velmi dobře
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe.

Práce je z odborného hlediska na velmi dobré úrovni. Autor využil nejen své teoretické znalosti a odbornou 
literaturu, ale též zkušenosti ze života a praxe.

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Použitá terminologie v obou částech je jasná a odpovídající. Jazyk je spisovný, bez gramatických a 
stylistických chyb.  Zvolenému tématu se autor věnuje v odpovídajícím rozsahu. Popis jednotlivých 
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didaktických technik je vyvážený a dostačující. Kladené otázky ve vytvořeném dotazníku jsou srozumitelné a 
úměrně dlouhé. Celkový rozsah práce včetně příloh dosahuje 70 stran, což považuji za nadprůměrné.

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.

Při tvorbě této bakalářské práce autor využil současnou pedagogickou i odbornou literaturu. Převzaté úryvky
jsou řádně označeny a odlišeny od vlastního textu. Citace jsou uvedeny správně.

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.

Výsledky vyplývající z praktické části jsou přínosné a motivující. Autor došel k závěru, že využití moderních 
technologií na současných školách je efektivní a důležité ke zpestření výuky a upoutání pozornosti studentů. 
Velmi kladně hodnotím začlenění výzkumných hypotéz do praktické části a jejich statistické testování.

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.
Bakalářskou práci hodnotím velmi kladně. Zejména kompozice praktické části je promyšlená. Vzhled dotazníku 
a kladené otázky včetně hypotéz jsou poutavé a účelné. V teoretické části postrádám více vlastního textu, 
ovšem veškeré použité převzaté texty a zdroje jsou správně označeny. Autor si zvolil přínosné téma, které je 
aktuální a patří k současnému vzdělávání. Využití digitálních technologií ve výuce by v budoucnu mělo být stále 
častější, neboť je vhodným nástrojem k zefektivnění moderní výuky jakéhokoli předmětu, ať už na základním, 
středním nebo vyšším stupni škol.

Otázky k obhajobě:

1. Co si myslíte o výuce a využití 3D tisku na středních školách.

2. Uveďte, jaké další didaktické technologie lze ve výuce odborných předmětů použít?

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně.
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