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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Tvorba studijního textu a pracovních listů pro předmět Estetika zvuku 
Jméno autora: Martin Hendrych 
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 náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem práce je vytvoření studijního textu a navazujících pracovních listů pro předmět Estetika zvuku. Zadání lze označit za 
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. 

V teoretické části je charakterizován obor filmová a televizní tvorba, RVP a ŠVP, a dále didaktická analýza učiva. Provedeno je 
průzkumné šetření zaměřené na potřebu a význam studijního textu a pracovních listů mezi studenty a absolventy oboru. 
V praktické části pak najdeme zmíněný studijní text pro předmět estetika zvuku a pracovní listy. Zadání lze považovat za 
splněné. 
 

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

Zvolený postup řešení je správný. Dotazníkové šetření by bylo vhodné zařadit spíše do praktické části textu. V kapitolách 5 a 
6 (studijní text, pracovní listy) chybí uvedení informace o tom, že se dané části textu nacházejí až v přílohách. Obě přílohy 
jsou zpracovány odborně a jistě mohou přispět k větší efektivitě výuky předmětu. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Autor prokázal schopnost práce s odbornými zdroji, využití dat získaných z dotazníkového šetření pro odůvodnění přínosu a 
významu zvoleného zadání a dále především schopnost přípravy a zpracování studijního textu prakticky využitelného na 
daném studijním oboru. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Rozsah práce odpovídá požadavkům. Po formální a jazykové stránce je text v pořádku, vyjma drobností, např. kap. 6 
nezačíná na samostatné straně. 

 

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. 
Autor zvolil pro zpracování textu adekvátní odborné zdroje, které jsou v textu správně citovány. Všechny zdroje jsou 
uvedeny v seznamu literatury, kde jsou uvedeny úplné citace v souladu s citační normou. Práce byla zkontrolována v Theses 
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s výsledkem 4 %.   
 

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. 
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. 
 

Autor zpracoval kvalitní studijní text a pracovní listy pro předmět Estetika zvuku na zvolené střední odborné škole. 
Předložený text splňuje požadavky na závěrečnou práci a doporučuji jej k obhajobě.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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