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1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

10 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

10 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

9 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

9 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 

nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 
10 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 

v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 

interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

10 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné uplatnění 

v teorii či praxi daného oboru). 
10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Lucie Setníčková 

Aktivizující metody e-learningu češtiny na SŠ během povinné distanční výuky   
 

PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. 



 
Otázky k obhajobě 1. Při volbě typologie výukových metod jste upřednostila dělení dle 

Maňáka a Švece, které považujete za nejrozšířenější. Narážela jste na 

nějaké nedostatky této typologie, i vzhledem k době jejího vzniku?  

2. Jaké jsou předpoklady pro efektivní fungování diskuzní metody?  

3. Bylo možné využít získané produkty od žáků (např. z Mentimeteru, 

Padletu, Quizletu, Kahhotu aj.)  jako důkazy o (na)učení a na jejich 

základě plánovat další výuku? Pomohly Vám při individualizaci či 

diferenciaci výuky? 

4. Aplikace Kahoot! je založena na principu soutěžení. Kteří žáci tedy 

mohou mít s touto aplikací problémy? Jak často a k jakým úkolům jste 

ji používala, abyste eliminovala negativa s aplikací založenou na 

soutěžení, rychlosti? 

5. V diskuzi píšete o přehlcování žáků různými typy her a aktivit, 

které u nich vedla až k frustraci. Kdy – v jaké fázi distanční výuky – 

jste toto zaregistrovala? 

6. Vnímala jste, že aktivizující metody e-learningu mohou negativně 

ovlivnit hloubku porozumění probíraného tématu? Nebo tomu bylo 

naopak? Máte pro to nějaké „důkazy“?  

 

 
 
 
 
 

Poznámky Práce je velice zdařile zpracovaná, na vysoké jazykové úrovni. 

Všechny informace jsou přehledně, srozumitelně a logicky 

strukturovány a vhodně konkretizovány autentickými ukázkami 

(obrázky). Autorka rovněž vhodně argumentuje např. při volbě 

výukových metod. 

V teoretické části autorka představuje základní témata, která tvoří 

vhodný kontext pro část praktickou; autorka dokáže vždy stručně a 

výstižně shrnout ta nejdůležitější zjištění. 

Praktická část je designována jako akční výzkum, který autorka 

vhodně rozfázovala, stanovila výzkumné otázky, zvolila přiměřené 

metody sběru dat a dostatečně popsala výzkumný vzorek. Následně 

autorka velmi pečlivě přdstavuje využité aktivizační metody, uvádí 

jejich silné stránky i limity, dokládá je autentickými ukázkami 

z výuky. 

Drobné překlepy či interpunkční chyby nesnižují celkovou kvalitu 

zpracování diplomové práce, v níž autorka používá kultivované 

vyjadřování a vhodné jazykové prostředky. Autorka také přehledně 

představuje použité aktivizující metody e-learningu a uvádí konkrétní 

příklady z výuky. Pojmenovává rovněž limity každé z metod. 

 

V celé práci autorka prokazuje vlastní invenci, systematičnost, 

odbornost, schopnost pracovat s odbornou literaturou, včetně 

zahraničních publikací. Získané poznatky vhodně aplikuje do své 

praxe. 

 
 
 

 

Celkové hodnocení  
*) 

Systém Theses ani Turnitin nezaznamenal shodu s žádnou jinou 

kvalifikační prací, všechny zdroje jsou řádně citovány či odkazovány. 

Předložená závěrečná práce splňuje všechny požadavky kladené na 

tento typ prací. 

Práci jako celek považuji za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
 
*) 100-86 bodů: výborně, 85-71 bodů: velmi dobře, 70-55 bodů: dobře, 54 a méně bodů: neprospěl(a) 

 
Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:  12.5.2022, V. Laufková 


