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Slovní hodnocení práce
V předložené bakalářské práci zpracovává autor téma vzdělávacích aplikací jako podpůrného
nástroje pro výuku hry na hudební nástroj. V teoretické části autor velice zevrubně rozebírá
výzkum zabývající se touto tematikou, tato část je velice zdařilým krokem v systematizaci
daného odvětví a posléze i samotného výzkumu.
Praktická část práce pak na základě polostrukturovaných rozhovorů zjišťuje způsoby používání
či nepoužívání takového SW u studentů na konzervatořích. Témata pokrývají nejdůležitější
otázky a poskytují zajímavý vhled do zkoumaného tématu. Metodologická část je velice dobře
zvládnutá, jedinou výtkou by mohlo být, že kvalitativní výzkum ze své podstaty neoperuje
s hypotézami, spíše nechává otevřené výzkumné otázky. Obecně autor pracuje s dobrým
výzkumným vzorkem, bylo by možná dobré ještě detailněji popsat způsob výběru respondentů.
Data jsou v rámci požadavků na bakalářskou práci zpracována velice uspokojivě. V závěrečné
části chybí zhodnocení limitů studie a užitých metod. Také by mohl být text ukončen jakýmsi
výhledem na možný budoucí výzkum.
Práce splňuje obecné charakteristiky odborného textu i formální požadavky na diplomovou
práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení
„výborně“.
Práci doporučuji k obhajobě.
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