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A. Požadované náležitosti diplomové práce: 

Legenda: ztučněný text v příslušném poli vyjadřuje hodnocení posuzovatelem. 

 
           A            B          C           N 

1. Cíl Formulace 

obsahově funkční, 

formulačně 

zřetelná. 

Drobné nedostatky 

v obsahové a/nebo 

funkční formulaci. 

Nefunkční 

formulace formálně 

(např.příliš obecná) 

i obsahově. 

Chybí.  

2. Závěr Shrnuje práci jako 

celek, přesahuje 

obsah DP v jeho 

hlubší reflexi a 

hodnocení, reaguje 

na cíle, obsahuje 

argumentované 

stanovisko autora. 

Mezi A a C Popisuje obsah, 

neobsahuje širší 

reflexi problému, 

nehodnotí nebo 

neobsahuje 

stanovisko autora, 

neváže se k cíli. 

Chybí. 

3. Odkazy a citace Vše 

dokumentováno, 

zřejmé oddělení 

převzatého a 

vlastního. 

Nezřetelné 

oddělení 

převzatého a 

vlastního, drobné 

nedostatky 

v citacích a 

seznamu 

literatury. 

Chybějící odkazy, 

nepřesné, nesprávně 

uváděné infor. 

zdroje, seznam liter. 

neodpovídá citacím, 

apod. 

Nevyhovuje. 

4. Formální 

náležitosti 

(anotace, klíčová 

slova, angl.název, 

rozsah) 

Ano Neúplné:  DOPLNIT při 

obhajobě: 

Nevyhovuje zcela. 

5. Jazyková 

úroveň 

Vhodná větná 

stylistika a 

gramatická 

správnost. 

Drobné nedostatky 

ve stylistice a/nebo 

gramatice. 

Výraznější 

nedostatky 

(doplnit příklady): 

 

Časté pravopisné a 

stylistické chyby 

v textu celé DP, 

nesrozumitelnost 

vyjádření. 

Nevyhovuje zcela. 

 

B. Kvalita diplomové práce: 

Legenda: ztučněné písmeno  vyjadřuje hodnocení posuzovatelem.  

A = kvalitní zpracování, B = dílčí nedostatky, C = závažnější nedostatky, N = nevyhovuje 

 



Teoretická úroveň, resp. část 
Úroveň odbornosti textu včetně používání odborné terminologie a dovednosti 

vymezit problém k řešení 

          

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Logická struktura výkladu           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Argumentace soudů je obsažena a je funkční           

A 

          

B 

             

C 
          

N 

Funkční provázanost teoretické a praktické části           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Odborná literatura: množství a kvalita zdrojů včetně zahraničních, aktuálnost.           

A 
          

B 

             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

 

Empirická úroveň, resp. část 
Vymezení úkolů (cílů)            

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Charakteristika výzkumného šetření (metodologický základ) a/nebo zdůvodnění 

empirických postupů 

          

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Dokumentace výzkumu (čas, místo, postup) nebo praktických činností           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Interpretační nebo reflektivní úroveň empirických údajů           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

Autorský přínos           

A 

          

B 
             

C 

          

N 

 

C. Slovní hodnocení a sdělení autorovi/ autorce DP: 

 

Vyjádření k celku DP a jejímu přínosu: 

 

Diplomová práce řeší aktuální a z hlediska práce učitele v současné škole významné téma. 

Autorka v úvodu práce nastiňuje obecnější záměr zmapovat možnosti a meze využívání 

informačních a komunikačních technologií ve výuce na 1. stupni základní školy se zaměřením 

na práci s interaktivní tabulí.  

Práce je strukturována na teoretickou a praktickou část. Vzhledem k tomu, že autorka 

neformulovala cíl(e) diplomové práce a  výzkumné otázky,  práce není ukotvena v jasné 

koncepci. Pro koncepční uchopení DP považuji za důležité vymezit již na počátku řešení co je 

cílem práce, předmětem řešení a zároveň jaký charakter možností a omezení má autorka na 

mysli. Jedná se o didaktické, psychologické aspekty, technické či zcela jiné? V teoretické 

části práce nabízí diplomantka různorodá témata, jež jsou sice spjatá s řešenou problematikou, 

některá však spíše okrajově. V práci chybí komentáře a zdůvodnění jejich zařazení. Jednotlivé 

kapitoly teoretické části nejsou vždy logicky provázané a také není zřetelná vnitřní 

provázanost teoretické a praktické části práce. Není jasné zařazení některých témat, jako např. 

podkapitola 1.2 Informační a komunikační technologie a tematické vyučování, podkapitola 

3.2 E – learning v rámci základní školy, dále podkapitola 3.5 Edukační software ve výuce na 

základních školách. Na s. 12 chybí vysvětlení co je to Model ITV. 

Jako problematické lze hodnotit nepřítomnost výsledků výzkumů, které k problematice ICT 

ve škole byly v ČR či v zahraničí realizovány. Ty mohly být východiskem 

k metodologickému uchopení praktické části. Autorka mohla vyjít z těchto dat pro řešení 

vlastního průzkumu. Např. v podkapitole 3.1.1Pozitiva a negativa není zřetelné na základě 

jakých zdrojů autorka předkládá  informace, které jsou navíc heslovité a nepřesné. 

Místy autorka používá neodborný jazyk, systematicky používá vyjádření kantor, namísto 

pedagog či učitel. 

Zpracování teoretické části práce neposkytlo autorce dostatečně kvalitní východiska a zázemí 

pro řešení tématu v praktické, výzkumné části. 



Praktická část je zaměřena na zmapování využívání interaktivní tabule mezi učiteli na školách 

v Kolíně a blízkém okolí. Cíl praktické části není příliš náročný a tedy nosný. Diplomantka  

předkládá formulace 5 ti hypotéz, s kterými při vyhodnocení dat následně hlouběji nepracuje. 

Autorka navrhla dotazník na základě kvalitního odborného zdroje a koncepci dotazníku je na 

místě ocenit. Výsledky dotazníkového šetření autorka vyhodnotila pouze kvantitativně. Je 

škoda, že se nepokusila o hlubší kvalitativní analýzu a interpretaci dat. Pro komplexnější 

pohled na reálné možnosti a meze využití interaktivní tabule ve škole mohla autorka použít 

další výzkumnou metodu např. metodu polostrukturovaného rozhovoru s učiteli či žáky.  Tato 

data by jí poskytla jasnější a přesnější obraz o řešeném tématu.  Závěr práce by si zasloužil 

zásadnější stanoviska a zhodnocení výsledků.  

Lze ocenit práci se zahraničními odbornými prameny. 

Z práce je patrný autorčin jistý vhled do praktické roviny řešené problematiky a pozitivní 

vztah k řešenému tématu. V práci nacházím poměrně časté jazykové - pravopisné a stylistické 

nedostatky. Je třeba konstatovat, že diplomovou práci předložila Tereza Pekařová bez opory o 

konzultace s vedoucí práce. 

Přes uvedené výhrady k řešení diplomové práce ji doporučuji k obhajobě a předpokládám 

kvalitní přípravu diplomantky na obhajobu. 

 

 

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 

 

 

 V jakých teoretických aspektech posouvá práce vaše poznání o využití ICT 

v prostředí primární školy? Promyslete na základě studia odborných zdrojů. 

 

 Vyhledejte data z aktuálního výzkumného šetření v oblasti využívání ICT ve 

výuce na školách v ČR a vyberte ta, která jsou relevantní pro srovnání vzhledem 

k řešení vaší práce a zároveň jsou pro práci současného učitele významná. 

 

 

 

Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                           

 

 

Návrh hodnocení: 

výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

 

 

 

 

Podpis: 

Nataša Mazáčová 


