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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Vzhledem k předchozímu posudku na stejnou práci, bude v tomto posudku hlavně přihlíženo 
vzhledem ke změnám v práci. 

V předchozím posudku bylo upozorněno na nízký počet stran a znaků. Tato skutečnost byla 
částečně napravena, nicméně se stále jedná o hraniční práci z hlediska počtu znaků i stran. 
Práce (bez formálních náležitostí, obsahu, příloh a informačních zdrojů) je rozložena na 40 
stranách. Dále práce obsahuje všechny formální náležitosti, abstrakt v českém i anglickém 
jazyce, devět klíčových slov a seznam využívaných informačních zdrojů.  

Autor pracuje s 29 informačními zdroji, a to českých i cizojazyčných. Seznam informačních 
zdrojů je uveden na konci práce ve standardní citační normě. Vzhledem k typu práce jsou 
voleny vhodně informační zdroje. Autor práce tak částečně napravil připomínky oponenta 
z předchozího posudku. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Cíle zadané v práci jsou srozumitelné, i když některé věty neodpovídají standardní stavbě věty 
a jsou v psané v infinitivech. Na to bylo upozorňováno již v předchozím posudku, k nápravě 
v tomto ohledu nedošlo. 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou, mezi hlavními empirickými metodami je 
dotazník a pozorování. Ty jsou relevantně popsané. 

V teoretické části jsou rozebírány pojmy interaktivita, interaktivní plochy, interaktivní výuka. 
Od minulé práce se tato část zlepšila. Nicméně práce s informačními zdroji je na nižší úrovni. 



Do práce byly sice doplněny informační zdroje, se kterými autor pracoval, nicméně pro 
kapitolu 2.1 používá převážně jeden jediný zdroj, přičemž sám poznamenává, že jeho definice 
je nejednoznačná a nenabízí žádné alternativní pohledy na problematiku. Pro definování 
nepracuje s primárními zdroji, nebo nejsou citovány. 

Součástí empirické části je dotazník a zřejmě řízený rozhovor s dodavatelem. Pro dotazníkové 
šetření chybí připravené hypotézy, nebo alespoň konkrétní předpoklady, které by určovaly, 
jak autor o dotazníku přemýšlí a dle jakých parametrů jej vyhodnocuje. I to bylo 
připomínkováno v předchozím posudku a nebylo doplněno, ani do této verze bakalářské 
práce. 

Poslední praktická část byla připomínkována již v předchozím posudku a při obhajobě. 
Vytvořené materiály jsou relevantně popsány, ale ve skutečnosti se jedná pouze o čtyři snímky 
v aplikaci Smart Notebook a připravené dva výukové materiály v Learning Apps. Každopádně 
i zde došlo k mírnému posunu od poslední odevzdané verze práce. 

Věcné ani přímo terminologické chyby se v práci nevyskytují. Úroveň odborného vyjadřování 
je snížena pouze o zobecňující nepodložená fakta, jak bylo zmíněno na začátku. 
 
III. Výsledky a přínos práce  

Jedná se o aktuální téma, jehož zpracování, bohužel, nepřišlo vzhledem k současné 
pandemické situaci ve vhodnou dobu, což podstatně snížilo autorovi možnosti nejen 
v dotazníkovém šetření, tak i ověřování vytvořených materiálů. 

I přes opravu práce oponent stále není přesvědčen naplnění jedné z částí zadání: “přiblížit 
učitelům výhody jejich aktivního využívání a usnadnit jim přístup k výukovým materiálům a 
podpořit je při přípravách vlastních výukových materiálů pro interaktivní způsob výuky”, což 
si stanovuje autor jako jeden z cílů práce. Ostatní cíle jsou plně v souladu se zadáním a autor 
se je snaží v rámci práce naplnit. V tomto ohledu byla práce částečně opravena. 
 
IV. Zpracování 

Jak bylo zmiňováno již v předchozím posudku: po grafické a formální stránce zpracování je 
práce na standardní úrovni. I z hlediska stylistického a jazykového zpracování je práce na 
dobré úrovni. 

Autor využívá obecných výrazů, které není možné kvantifikovat nebo ověřit, např. s. 19: 
“V některých školách se lze setkat”, s. 21: “Některé tabule umožňují” autor používá neověřené 
informace (některé na základě pouze vlastní zkušenosti bez širšího kontextu), např. s. 20 
“Projekční technika se zaváděla nejen 17 v počítačových učebnách, ale velmi často i v běžných 
třídách a tento trend platí ve většině škol dodnes.”  

Celá technicky pojímaná kapitola 2.3.1 je bez informačních zdrojů, to je zřejmě i důvod, proč 
není kompletní výčet typu technologií pro IWB, což platí i u dalších kapitol: 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 
kde je také přehled povrchní a technicky částečně nepřesný. Tato skutečnost byla zmíněna již 
v předchozím posudku, nebyla dostatečně odstraněna. 

Oponent práci shledává jako takovou, ve které se autor snaží udělat spoustu různých aktivit, 
tj. teoretický výklad, dotazníkové šetření, vytváření a reflexe vytvořených materiálů, analýza 
úložišť, ale v žádná z těchto částí nejde do hloubky. 

 



V. Další vyjádření, komentáře a připomínky: 

Tato bakalářská práce byla již na základě předchozí nepodařené obhajobě přepracována. 
Oponent vychází z předchozího posudku a reaguje opětovně na poznámky a připomínky, které 
byly vytknuty. 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

1.) Otázka zůstávající z předchozího posudku: Jakým způsobem jste dle svého mínění 
naplnil cíl: “přiblížit učitelům výhody jejich aktivního využívání a usnadnit jim přístup 
k výukovým materiálům a podpořit je při přípravách vlastních výukových materiálů 
pro interaktivní způsob výuky”? 

2.) Jak jste přistupoval při své opravě bakalářské práce k předchozím posudkům? Jak jste 
napravil následující v předchozím posudku zmíněné poznámky oponenta: 

a.) práce s informačními zdroji 
b.) hypotézy, předpoklady, či záměr dotazníkového šetření 

 
 
VII. Celková úroveň práce:  

Práce byla již jednou neúspěšně obhajována a student měl možnost pracovat s oběma 
posudky, jak vedoucího, tak oponenta, aby napravil chyby, jichž se dopustil. Je nutné 
konstatovat, že náprava se povedla pouze z části, jak je patrné z výše zmíněného posudku 
a některé v předchozím posudku zmiňované nedostatky nebyly odstraněny. Jedná se hlavně 
o práci s informačními zdroji v teoretické části a zpracování dotazníkového šetření bez 
následně diskutovaných hypotéz. 

Po grafické a formální stránce zpracování je práce na standardní úrovni. Z hlediska 
stylistického a jazykového zpracování je práce na dobré úrovni.  

 
Práci  
s velkými výhradami doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
V Praze dne 4. 8. 2021 
  
              
       …………………………………… 
                           podpis  


