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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 

 

1. Rozsah DP a její členění 

 A - přiměřené, odpovídají charakteru DP a významu jednotlivých částí 

x B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

x A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

x B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

x B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

 

Práce je v rešeršní části zaměřena na roli a postavení videozáznamu ve výuce chemie, dále 

hodnotí některá vzdělávací videa v českém jazyce, na základě současných výzkumů hledá prvky, 

které by mělo vhodné vzdělávací video obsahovat, a v neposlední řadě autor vytvořil jedno takové 

video s chemickou tematikou (vyčíslování redoxních rovnic), kde byly využity uvedené prvky. 

Práce jako taková se zabývá zajímavým tématem a je adekvátně zpracovaná. Na základě poměrně 

rozsáhlé, ale nikoliv vyčerpávající, rešerše autor identifikuje roli, postavení a význam videa pro 

výuku chemie, stejně tak prvky, které by video mělo obsahovat, aby mohlo být zajímavé pro jeho 

konzumenty. Přínosným zjištěním práce je následné hodnocení několika videí zabývajících se 

výukou chemie, které může být užitečným vodítkem pro učitele, která videa žákům k dané 

problematice doporučit při jejich přípravě. Rešeršní část je psána víceméně čtivě, ale někdy autor 

trochu skáče z tématu na téma, někdy je logická linka, dle mého názoru, trochu násilná a některé 

části jsou zbytečné (např. komplikované dělení procesu výuky na „Studium“ a „Samostudium“ 

apod.). Autor se také nevyhnul řadě formulačních nepřesností a nedostatků (např. „Jak je z výše 

uvedených definic patrné, učební pomůcky zahrnují v podstatě vše, co je během vyučování možné 

využít.“), tu a tam se objeví i gramatická chyba, zejména v používání čárek. Překlepy jsem v práci 

ale téměř neobjevil. Ale v případě uvedených výtek – nejedná se o alarmující množství. Někdy 

student nepracuje adekvátně s literaturou, např. si vybírá některé reference, i když evidentně existují 

i další a starší (které nezmiňuje), či jde o pojem běžný (např. pojem „samostudium“). Někdy je 

nešťastně zobecněno něco, co obecně platit nemusí, např. citace (Rusek et al., 2012), upozorňující 

na špatnou uchopitelnost některých pojmů a obtížnost chemie jako předmětu. Práce se ale týká jen 

žáků SOŠ, což zmíněno není. Autor pracuje s českými videi, zahraniční videa zmiňována prakticky 

nejsou, ale práce zdůvodňující význam videí jsou zahraniční (USA, Velká Británie, Rumunsko, …), 

je tedy otázkou, zda je skutečně možné jejich zjištění takto jednoduše zobecnit na české studenty. 

Opět ale nejde o alarmující množství. Z formálního hlediska bych práci dále vytkl umístění přílohy 

č. 2 pouze na CD. Příloha je totiž důležitá k snazší orientaci v analýze videí, kterou autor provedl, 

navíc, tato příloha neobsahuje mnoho textu a dle mého tak není důvod, aby nebyla součástí samotné 

textové části práce. Nicméně, hlavní výtkou práce je její poměrně malý rozsah a celková 

využitelnost. Učitelé jistě vezmou zavděk zpracovanou analýzou videí na serveru Youtube pro 

výběr videa do své výuky a jako doporučení žákům pro jejich samostudium a patrně využijí i 

zpracovaný videomateriál, nicméně, zpracováno bylo jedno video, které ale v různých obdobách, 

jak práce sama ukazuje, ještě existuje jak v českém tak anglickém jazyce. Kdyby bylo zpracováno 

jiné obtížné téma a nebo bylo zpracováno více videí, považoval bych to za užitečnější. Video autor 

sám hodnotí dle zpětné vazby líbí/nelíbí, které mohou dát videu jeho uživatelé. Hodnocení 

líbí/nelíbí ale ukazuje jen na jednu část, vizuální, ale nijak nereflektuje, zda (a proč) skutečně došlo 

ke zlepšení daného žáka a zda tomu opravdu pomohly prvky videa. Nicméně, mnou uvedené 

připomínky nijak nesnižují kvalitu práce, a proto bych rád konstatoval, že předložená práce svým 

přínosem, obsahem a formou splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji 

ji proto k obhajobě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě  

1. Autor v práci sám zmiňuje význam skutečnosti, aby video mohlo být zpracováno pomocí 

dostupných nástrojů. Ke zpracování videa ale používá komerční software Adobe Premiere Pro 

CS6, který rozhodně není levný, obdobně také SW Snagit není zadarmo. Co se v uvedeném SW 

realizovalo při zpracování videa a existují nějaké levnější či freeware náhrady uvedeného SW, 

které by bylo možno ke zpracování využít (v delším časovém horizontu – trial verze brzy skončí)? 

 

2. Jaké existují typy redoxních reakcí a jak se postupuje u jejich vyčíslování, pokud jde o 

komplikovanější případy, např. jednoho rozpadajícího se reaktantu. Jak byste koncipoval 

didaktickou sekvenci a scénář pro takové video pracující s tímto případem? 

 

3. Čím je komplikováno sledování videa na serveru Youtube? Lze si video ze serveru Youtube 

stáhnout a je tento postup legální? 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci:  

 opravný lístek/oprava v textu  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

 

Navrhovaná celková klasifikace (velmi dobře) 

 

Datum vypracování posudku: 12.9.2018 

 

 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS): RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 

 


