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Cíl práce Cílem práce je analýza implementace distančního vzdělávání během 

nouzového stavu na druhém stupni vybrané základní školy a zjištění 

rozdílů využití aplikací při realizaci prezenční výuky a v průběhu 

mimořádného opatření 

Vedoucí diplomové práce Mgr. David Vondrášek 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  x  

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování x   

 

název bakalářské práce Volejbalový trénink osob se sluchovým postiženým 

rok obhajoby  2015 

podobnost prací Bez podobnosti 

odlišnost prací Diplomová práce nenavazuje v žádném ohledu na práci bakalářskou 

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce x    
téma práce a její aktuálnost x    
teoretická fundovanost autora x    
formulace cílů práce x    
adekvátnost použitých metod  x   
celkový postup řešení  x   
práce s daty a informacemi  x   
hloubka provedené analýzy  x   
členění a logická stavba práce  x   
práce s odbornou literaturou x    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  x   
stylistická úroveň  x   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  x   
splnění cílů práce x    
závěry práce a její formulace x    
odborný přínos práce a její praktické využití x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

V rámci připomínek je třeba vyzdvihnout aktuálnost předložené práce. 

 

1. Co Vás vedlo k výběru tématu této práce a proč jste si k její obhajobě vybrala Katedru 

technických a úpolových sportů? 

2. Nakolik by mohla současná zkušenost ovlivnit budoucí učitelskou praxi? Domníváte 

se, že se tato praxe bude lišit i v závislosti na věku pedagoga? 

 



Vyjádření k podobnosti a případnému plagiátorství: kontrola turnitin vykazuje 27% 

podobnost s jinými zdroji. Původní zdroje jsou v práci uvedeny a citovány dle normy ČSN – 

ISO 690. 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály:  výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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