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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předložená bakalářská práce splňuje všechny formální požadavky, které jsou na bakalářskou práci 

kladeny. Práce má 39 stran odborného textu, z toho část teoretická (včetně kap. Úvod) má 16 

stran, část praktická pak 23 stran. 

 

II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Práce je dobře strukturována, v úvodu teoretické části jsou jasně vymezeny cíle práce. Hlavním 

cílem práce je “za použití nabytých teoretických znalostí vytvořit ucelený kurz ve vybraném 

prostředí Google Classroom jako podporu pro prezenční výuku, avšak i s přesahem do výuky 

distančního charakteru, a zrealizovat tvorbu konkrétních interaktivních cvičení pro gramatickou, 

lexikologickou i fonetickou složku anglického jazyka.” 

Teoretická část práce nejprve v úvodu krátce popisuje zkušenosti autora (což není pro teoretickou 

část zcela standardní), následně je však věnována vymezení základních pojmů, podrobněji pak  m-

learningu, který je pro práci stěžejním konceptem, evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (na 

anglický jazyk je zaměřena praktická část) a nakonec se zabývá možnostmi, resp. aktuálními 



platformami pro realizaci online výukových aktivit, resp. tvorbu online kurzů. Autor zde diskutuje 

výhody a nevýhody různých řešení, a nakonec vybírá platformu pro realizaci kurzu (viz praktická 

části práce). 

V praktické části se autor soustřeďuje již velmi konkrétně na řadu aspektů jím navrhovaného 

kurzu, zdůvodňuje a vysvětluje proces jeho tvorby a vhodnou formou doplňuje text grafikou. 

Autor se podrobně věnuje různým typům úloh, resp. cvičení a rozebírá i další dnes běžně dostupné 

nástroje, které je možné ve výuce využít. 

V diskusi pak autor nejprve komentuje proces tvorby kurzu a výstupy (ZV) z jeho ověřování, v 

závěru pak ve vazbě na cíle reflektuje výsledky své práce.  

 

 

III. Výsledky a přínos práce  

Předložená bakalářská práce je aktuální a pro praxi přínosná. V tomto směru má hlavní 
přínos především praktická část, která jako celek může být využita v praxi pro vzdělávání 
v oblasti anglického jazyka. 

IV. Celková úroveň práce:  

Práce je zpracována kvalitně, a to jak po stránce odborné, typografické a grafické, tak po 
stránce jazykové.  

 

Práci  

doporučuji uznat jako práci bakalářskou . 
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