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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Formy, možnosti a úspěšnost distanční a online výuky na středních školách  
Jméno autora: Kodešová Dana  
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) 
Katedra/ústav: Institut pedagogických a psychologických studií  
Vedoucí práce: Ing. Škorňová Eva  
Pracoviště vedoucího práce: Studijní oddělení  

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání diplomové práce spojené se zkoumaným problémem patří mezi náročnější témata, je v souladu se studovaným 
oborem a stupněm studia. 

 

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. 

Cílem bakalářské práce bylo popsat formy online výuky a shrnout zkušenosti s výukou prostřednictvím online digitálních 
technologií a e-learningu v současnosti a zkušenosti učitelů z období pandemie 2020. Zadání práce je možné považovat za 
splněné. Studentka teoreticky vymezila a popsala formy online výuky, shrnula zkušenosti s výukou prostřednictvím online 
digitálních technologií a e-learningu, popsala formy a možnosti online vyučování, nástroje využívané k výuce ve vztahu 
k digitálním kompetencím učitelů v současnosti a s výhledem na budoucnost. V souladu s cílem práce byly stanoveny čtyři 
výzkumné otázky. Pro zjištění stávající situace využila studentka dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo 49 učitelů 
z různých typů škol, kteří měli s online výukou aktuální praktické zkušenosti. Při sestavování dotazníku vycházela 
z dokumentu Rámec digitálních kompetencí učitele. Práce obsahuje popis forem a možností online vyučování, nástroje, 
které se k výuce využívat, vyhodnocení jejich úspěšnosti ve vztahu k digitálním kompetencím učitelů s výhledem na 
budoucnost a doporučení Evropské komise. Práce obsahuje soubor doporučení pro zlepšení kvality výuky v praxi a poskytuje 
další možný vývoj. Samostatná a propracovaná kapitola je věnována výsledkům a doporučením, kde jsou podrobně 
rozpracovány klíčové oblasti, kterými jsou podpora a motivace učitelů, metodická doporučení, technické zabezpečení vedení 
distanční výuky, bezpečnostní pravidla online výuky, on-line komunikace  a výuka.  

 

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. 
Studentka přistupovala k práci aktivně s velkým zájmem o danou problematiku a prokázala schopnost samostatně řešit 
zadané úkoly.  

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Teoretická i praktická část předložené bakalářské práce jsou zpracovány s využitím znalostí získaných studiem i z odborné 
literatury, vychází z dostatečného počtu teoretických zdrojů, které autorka vhodně syntetizuje s ohledem na stanovený cíl 
práce. Autorka prokázala schopnost koncepčního myšlení, ve své práci využívá všech potřebných znalostí získaných 
studiem k problematice online výuky s využíváním digitálních technologií a e-learningu.  
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Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální i jazyková úroveň práce je na dobré úrovni. Z hlediska rozsahu práce splňuje stanovené podmínky. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací D - uspokojivě 
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. 
V teoretické části bylo využito více zdrojů informací ze základní odborné literatury vztahující se k dané problematice. 
Vhodně jsou doplněny i zdroje zahraniční. Literární přehled práce je po metodické a formální stránce řádně zpracován 
včetně citací a odkazů na použitou literaturu. Seznam použité literatury je dobře sestaven, odpovídá požadovaným 
normám.  
 
V práci se vyskytuje vyšší procento podobnosti, které není zcela v souladu s požadovanými pravidly ohledně citací a 
parafrází. (shoda v Theses 28%) Týká se to pouze teoretické části práce při definování digitálních kompetencí, definice 
digitálních kompetencí z pohledu úrovně pokročilosti a eLearningu. Naproti tomu klíčová praktická část bakalářské práce je  
zpracována velmi kvalitně a nevykazuje žádné shody s jinými dokumenty. 

 
 

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 A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Autorka prokázala, že je schopna tvůrčí práce, text dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci s 
tématem „Formy, možnosti a úspěšnost distanční a online výuky na středních školách“ řadím mezi kvalitně zpracované s 
využitelnými výstupy pro praxi. Oceňuji přístup autorky k řešené problematice, nadšení a schopnost připravit použitelná 
doporučení. Známku snižuji z důvodu vysokého procenta podobnosti s jinými dokumenty. Hodnotím snahu řešit 
problematiku ne pouze formálně pro potřeby bakalářské práce, ale hlavně pro potřeby praxe.  

 

Při obhajobě doporučuji odpovědět tyto otázky: 
1. Prosím stručně shrňte svá praktická doporučení, vyplývající z Vaší závěrečné práce. 
2. Jakým směrem se vyvíjejí požadavky na digitální kompetence učitelů? 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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