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POSUDEK OPONENTA  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Učební text pro výuku odborného předmětu 
Jméno autora: Ondřej Tomáš Klimeš 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Oddělení pedagogických a psychologických studií 
Oponent práce: PhDr. Lenka Mynaříková, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Oddělení pedagogických a psychologických studií 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce je vytvořit učební texty pro výuku programového vybavení – C# pro 3. ročník SPŠE Ječná a najít 
efektivní způsob výuky, který by žákovi předal znalosti i dovednosti.  

 

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. 

Teoretická část popisuje specifika výuky programování, zahrnující volnu cílů a forem výuky až po diagnostiku. Praktická část 
je zaměřena na tvorbu učebních textů pro téma komunikace s databázovým serverem a jejich napojení na výukové metody. 
Cvičení tématu je koncipováno jako dva dvouhodinové bloky. První z nich je věnován volání a zpracování SQL příkazu na 
databázovém serveru bez, nebo s jednoduchým návratovým typem, druhý je věnován volání a zpracování SQL příkazu s 
hromadným návratovým typem. Dalším tématem je tvorba grafického uživatelského rozhraní. Text je doplněný o klasifikační 
zkoušku. 

 

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

Postup řešení je v pořádku, odpovídá zadání BP. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Po odborné stránce je práce v pořádku. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Po formální a jazykové stránce je práce v pořádku. Rozsah odpovídá požadavkům. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
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. 
Text vychází jen z několika málo zdrojů, primárně se jedná o online zdroje. Jedním z nich je také Wikipedie, která není pro 
tento typ práce vhodná. Text by bylo v teoretické části vhodné doplnit o další odborné práce. Práce byla zkontrolována 
v Theses s výsledkem 1 %. 
 

Další komentáře a hodnocení 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

 

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. 
 

Závěrečná práce představuje velmi dobře zpracovaný učební text pro výuku odborného předmětu 
s rozpracovanými dvěma tématy. V teoretické části by textu prospělo doplnění o větší počet odborných zdrojů. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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