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Hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte známkou ve standardní stupnici 1 až 4) 

 

1. Samostatnost uchazeče/ky 
 

Ve fázi zpřesňování tématu práce 1 

Při práci s literaturou a zdroji informací 1 

Během zpracování zadaného tématu 1 

Při sepisování práce 1-2 

 

2. Komunikativnost, schopnost spolupráce 
1-2 

3. Zájem o práci a pracovní nasazení uchazeče/ky 

1 

4. Spolehlivost a plnění zadaných úkolů 
2 

5. Celková úroveň zpracování práce 
1 

 

 

Případný slovní komentář k výše uvedeným bodům: 

Informální vzdělávání je dle mého názoru opomíjená možnost, jak prezentovat v podstatě 

jakékoliv téma. Díky tomu, že vše probíhá na dobrovolné bázi, se tak materiály dostanou právě a 

jen k tomu, kdo o ně má zájem. Vzhledem k tomu, že většina lidí dnes hledá informace na internetu, 

lze toto médium označit i za hlavní zdroj materiálů informálního vzdělávání. Markantní je to 

zejména u dnešní školou povinná část populace se čím dál tím více spoléhá nejen na online 

materiály, ale hlavně na video (sledovanost videí na portálech typu Youtube stále roste – především 

u nejmladší sledované skupiny uživatelů 15-24 let). 

Diplomová práce Víta Burjánka obsahuje 66 stran plus jedna tištěná (scénář) a dvě 

elektronické přílohy. Autor ve své práci použil a řádně cituje 49 zdrojů. Práce se zabývá právě již 

zmiňovaným informálním vzděláváním a to konkrétně skrze online videa sdílená prostřednictvím 

serveru youtube.com. 

Autor dle dostupné literatury zpracoval kritéria týkající se hodnocení videí, potažmo 

výukových videí. Následně na základě této rešerše provedl analýzu výukových videí dostupných na 

serveru youtube.com v českém jazyce pro konkrétní chemická témata. Současně s využitím daných 

kritérií vytvořil doporučení pro tvorbu nových (efektivních) výukových videí a jedno takové video 

dle těchto kritérií natočil a umístil na server youtube.com do nově (pro tento účel vytvořeného) 

kanálu „Chemie není magie“. Následně k vytvořenému videu zpracoval i zpětnou vazbu s využitím 

komentářů a analyticko-statistických nástrojů od Google Analytics. 

Obsahová i formální stránka práce je výborná, jediné výhrady mám k samotnému procesu 

tvorby a sepisování práce, kdy byla místy s autorem obtížnější komunikace. To ale autor vynahradil 

nasazením (obzvláště v závěrečné fázi) a samostatností, které byly příkladné.  

Autor splnil všechny cíle, které si předsevzal a předložená diplomová práce splňuje všechny 



požadavky kladené na tento typ práce. Věřím, že autor bude v práci dále pokračovat a to nejen 

v oblasti tvorby, ale i výzkumu např. efektivity práce s online videem. 

 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 
 

Navrhovaná celková klasifikace (výborně, velmi dobře, dobře, neprospěl): 
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