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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Využití moderních technologií v odborných předmětech 
Jméno autora: Jaroslav Tojšl 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut pedagogických a psychologických studií 
Vedoucí práce: doc. Ing. David Vaněček, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: MÚVS ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Dotazníkové šetření je průměrně náročné téma. V tomto případě vzhledem na způsob ověřování hypotéz bych řekl, že 
v této konkrétní práci jde o náročněji zpracovanou analýzu.  

 

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 bylo splněno. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Student byl aktivní a přistupoval k tvorbě bakalářské práce odpovědně. Na konzultace byl vždy vzorně připravena. Prokázal 
schopnost samostatné tvůrčí práce. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň je na velmi dobré úrovni, zejména zpracování dotazníkového šetření mě přesvědčilo o výsledném 
hodnocení. Naopak teoretickou část považuji za trochu obsahově slabší, chybějí některé nové technologie. Autor zde 
zůstává na povrchu. Tato část snižuje hodnocení odborné úrovně. 
Jak jsem již uvedl praktická část je velmi slušně zpracována. Autor pracuje i s poměrně velkým vzorkem žáků. Vytvořil 
dotazník jak pro učitele, tak žáky. Vhodnou statistickou formou provádí i ověřování hypotéz. 
 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
 Práce je na dobré jazykové i formální úrovni.  

 

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. 
Je obsažen základní přehled v rámci ČR.  
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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. 
 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Předložená bakalářská práce se věnuje možnostem využití moderních technologií při výuce technických 
předmětů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. 
 
Teoretickou část autor trochu podcenil a je celkově slabší. Zůstává spíše na povrchu. 
 
Naopak praktická část je velmi hezky zpracována. Zde autor prokazuje dobrou orientaci v problematice výzkumu 
formou dotazníkového šetření. Velmi hezky zpracoval a analyzoval i získané výsledky. I s ohledem na značný počet 
respondentů u studentů i u učitelů zde autor odvedl velký kus práce. Tuto část hodnotím jako zásadní a nosnou 
pro celou práci. 
 
Práce byla zkontrolována v systému THESES. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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