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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):  

Opakují se slova (i 
více slov) ve větách. 
Překlepy. Některé 
věty nedávají smysl, 
nebo jsou 
nesrozumitelné 
(např. str.13 – „Tyto 
se mění… “)  

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 

Možnosti a meze využití ICT při výuce na 1. stupni 
základní školy  



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: 

Tereza předkládá práci na téma, které se týká problematiky využívání informačních technologií ve výuce. Téma aktuální a velmi 
diskutované nejen v odborných kruzích v posledních letech. Z úvodu není patrné, co je cílem práce. Již v první kapitole, která by měla vymezit 
informační technologie a jejich využití na 1. Stupni ZŠ čerpá autorka v podstatě z jednoho zdroje, který je metodickou příručkou pro pedagogy 
z roku 2010. Domnívám se, že takto nelze při zpracování teoretické části práce nakládat se zdroji, obzvláště hovoříme-li o takovém tématu jako 
jsou ICT ve výuce. Autorka v podstatě v celé teoretické části práce pracuje hlavně s již zmíněnou metodickou příručkou, sborníkem z konference, 
několika články (vše starší 8 a více let) a s pedagogickým slovníkem. Dále nechápu, proč autorka věnuje téměř 10 stran práce interaktivní tabuli 
jako technickému zařízení. Pominu-li fakt, že tato podkapitola je zpracováním vhodná spíše do praktické části. V dalších kapitolách se často 
objevuje jeden zdroj až třikrát využíván na jedné straně. Dál se zmítám v jednom nepochopení za druhým. Například v kapitole týkající se tabletu 
a jeho využití ve výuce nechápu, proč autorka věnovala tolik prostoru pro podrobný technický popis tabletu jako produktu. V kapitole Počítače ve 
výuce na základních školách čerpá Tereza pouze ze zahraničních zdrojů. Empirická část na mě působí dojmem, že autorka nepracovala s žádnou 
literaturou zabývající se metodologií výzkumu. Soudím tak mimo jiné z formulovaných hypotéz, ve kterých spatřuji řadu autorčiných předsudků 
(např. starý učitel bude mít spíše problém pracovat s interaktivní tabulí apod.). Dále postrádám kapitolu týkající se etiky výzkumu. Z výsledků 
můžeme číst kolik učitelů používá interaktivní tabuli, ale méně se už dozvídáme, jak ji používá a jaké k tomu má důvody. Závěr výzkumu je na 
osmi řádcích logicky velmi obecný a takto by byl formulovatelný i bez provedení výzkumu. V závěru práce se poněkud nelogicky autorka vrací 
k programu integrovaného tematického vyučování, kterému věnovala drobný prostor v teoretické části práce, ale důvod proč se o něm zmiňuje mi 
není znám. Tento závěr opět není nijak obsahově propojen s výzkumem autorky. Zároveň opět vyznívá v jistých částech až nesmyslně a já to 
přikládám k práci se zastaralými zdroji, např. poslední věta závěru o vývoji mobilních telefonů v současné době. Práci nepovažuji za kvalitní 
a obávám se, že o jejím přínosu také musím pochybovat.  

Náměty k diskusi při obhajobě DP: 
1. Popište, jak jste postupovala při zpracování teoretické části práce. 
2. Jak jste přemýšlela o propojení teoretické a praktické části práce? 
3. Objasněte mi, proč pracujete se zdroji starými i 10 let a více, když jste si vybrala téma ICT ve výuce. 

 
Doporučuji k obhajobě:                       ANO                                          NE 
 
 

Podpis: 

 


