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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 67 stran, z čehož je 40 stran vlastního textu. Na dalších průběžně 

číslovaných stranách je seznam příloh (dotazník, seznam grafů, seznam použité literatury). 

Práce z hlediska rozsahu ne zcela odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.  

 Z hlediska obsahu dalších povinných částí splňuje předložená práce požadavky kladené 

na bakalářskou práci. 

  

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 V úvodu práce autor stručně formuluje cíl práce, a tím je prozkoumat využívání ICT 

prostředků vedením základních škol a navrhnout případná doporučení do praxe. 
 V teoretické části (15 stran) autor vymezuje různé pojmy z oblasti školství, v oblasti 

managementu, v oblasti informačních a komunikačních technologií. Teoretická část tak 

představuje stručný slovník daných termínů z každé oblasti. Autor nepojednává 

v dostatečné míře o managementu a využívání technologií při jeho práci. 

 Praktická část stanovuje cíle a předpoklady výzkumu. Uvedené předpoklady nejsou 

dostatečně relevantní. Formulace 4 v práci uvedených předpokladů nevychází z analýzy, 

která by byla v práci uvedena. Výzkumné šetření bylo provedeno dotazníkovou metodou. 

Dotazník obsahoval 29 otázek, a to jak otevřených, polootevřených i uzavřených. Jednotlivé 

otázky dotazníku byly vyhodnoceny formou grafu a u většiny stručným, ne příliš výstižným 

slovním popisem. U sloupcových grafů není zcela jasná svislá osa. 

 V závěru dotazníkového šetření provádí shrnutí a vyhodnocení předpokladů. 

 V příloze je ukázka nevyplněného dotazníku. Po formální stránce značení některých otázek 

neodpovídá (otázka č. 17, 18, 26, 27, 28). 

 Seznam literatury ne zcela odpovídá normě (není abecedně seřazen, název díla není 

důsledně kurzívou). 



 
III. Výsledky a přínos práce  

 Autor v podstatě naplnil zadání bakalářské práce a splnil formulované cíle.  

 Z uvedeného vyhodnocení výzkumného šetření se dá konstatovat, že cíle a předpoklady 

byly naplněny.  Formulované předpoklady jsou podle mého názoru vágní. 

 
IV. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
 

 Co Vás vedlo k formulaci uvedených čtyř předpokladů a na základě čeho jste je 

formuloval? 

 Jak se vyrovnáte s tvrzení, že je nutné se více zapojit do komunikace po sociálních sítí 

s nařízením GDPR? 

 
V. Celková úroveň práce:  

Teoretická část práce je na nízké úrovni, není dostatečná analýza řešené problematiky. 

Po formální stránce jsou v práci jen drobné nedostatky např.  číslování otázek, seznam 

literatury u autorů ne zcela koresponduje s normou. 
 
 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
Navrhuji hodnocení práce stupněm:   
 
 
V Praze 19.7.2018 
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