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Slovní hodnocení práce

Předložená diplomová práce se věnuje otázkám možnosti použití rozšířené reality (AR) ve

vzdělávání, resp. jazykovém vzdělávání. Autorka nabízí velice silné teoretické zázemí a v

praktické části zpracovává vlastní experimentální studii. V teoretické části se věnuje

nejdůležitějším otázkám nastoleného tématu a shrnuje teorie a přístupy dosavadní praxe. Obecně

autorka využívá kvalitních a relevantních zdrojů a zpracovává je do velice čtivé podoby. Autorka

v této části prokazuje silné akademické schopnosti, pracuje s rozsáhlým souborem literatury,

doplňujících zdrojů a praktických příkladů. Text je velice dobře zpracován, je čtivý a může

sloužit zájemcům o danou problematiku, jako kvalitní informační zdroj pro vhled do

problematiky.

V rámci praktické části autorka zpracovává vlastní experimentální studii. Tato část je solidně

zpracována, metodologie, hypotézy i výzkumné otázky vhodně popsány. Analytická část práce

by zasloužila lepší práci s daty, resp. použití alespoň základních statistických metod. Oceňuji

autorčinu snahu zpracovat limity studie a doporučení pro další výzkum, avšak některé aspekty se

zdají být pouze nastíněny a nedořešeny (např. otázka motivace AR při dlouhodobém, či širším

využití ve vzdělávání, nebo otázka témat, pro které se metoda zdá vhodnou).

Po formální i obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní

obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“. Práci doporučuji

k obhajobě.



Hodnotící tabulka

Aspekty práce Vysvětlení Možné
hodnocení

metodologie a věcné zpracování tématu 26 0 – 40 bodů
přínos a novost práce 15 0 – 20 bodů
citování, korektnost citování, využití inf.
zdrojů 20 0 – 20 bodů

slohové zpracování 15 0 – 15 bodů
gramatika textu 5 0 – 5 bodů
CELKEM 81

Výsledné hodnocení práce

Bodový zisk za
práci

Hodnocení práce

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno
k obhajobě

51 – 60 bodů Dobře (3)
61 – 80 bodů Velmi dobře (2)
81 – 100 bodů Výborně (1)
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