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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

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).  

10 

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

10 

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

10 

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). 

10 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou 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 

 Celkem bodů 100 
*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
**) 100-86 bodů: výborně, 85-71 bodů: velmi dobře, 70-55 bodů: dobře, 54 a méně bodů: neprospěl(a) 

 
Otázky k obhajobě 1.  Některé metody, které ve své práci předkládáte, mohou vést žáky 

k soupeření či soutěživosti. Jakým způsobem můžete tyto - z mého 

pohledu - nežádoucí účinky těchto metod eliminovat? 

2. Jak ovlivnilo zpracování této diplomové práce vaši další 

pedagogickou práci?  

3. Na několika místech (str. 36, 49, 60 ad.) se v práci zmiňujete 

o nutnosti bezpečného či dobrého klimatu třídy. Jakým 

způsobem budujete takové klima vy osobně ve vašich třídách? 

4. Stalo se vám, že jste díky využívání těchto metod přišla na 

něco nového o vašich žácích? 

 

Poznámky 

LUCIE SETNIČKOVÁ 

Aktivizační metody při e-Learningu češtiny na SŠ během povinné distanční 

výuky 
Klára Martinovská 



 Lucie se při zpracování závěrečné práce projevila jako velmi samostatná 

studentka. Moje práce spočívala pouze v kontrole formalit a minimálním 

směrování. Téma, které Lucie zvolila, bylo skutečně natolik aktuální, jak je 

snad možné. S tím se samozřejmě pojí i určitý nedostatek tuzemských 

zdrojů. Lucie si však hravě tento nedostatek vynahradila zdroji 

zahraničními. Text, který Lucie předkládá vykazuje vysokou jazykovou 

i odbornou úroveň. Jednotlivé zdroje jsou vhodně interpretovány a Lucie 

dobře popisuje vlastní postupy. 

 

Teoretická část práce buduje vhodný základ pro část empirickou. Je zde 

logická návaznost. První kapitola vymezuje pojem distanční vzdělávání. 

Lucie uvádí i historický kontext a aktuální nastavení na školách v době 

pandemie onemocnění Covid 19. Další kapitoly se týkají e-learningu a jeho 

forem a platforem pro jeho realizaci. V poslední části práce Lucie popisuje 

aktivizující metody podle Maňáka a Švece. 

 

Pro realizaci výzkumu zvolila Lucie cestu akčního výzkumu. Považuji to za 

velmi vhodný výběr pro zvolené téma. Lucie je již zkušenou učitelkou na 

střední škole, měla tedy pro takový typ výzkumu vhodné prostředí a vybraná 

problematika k tomu též vybízela. S oporou o kvalitně vypracovanou 

teoretickou část práce předkládá Lucie konkrétní metody a doplňuje je 

příklady z praxe. Celá práce tak tvoří velmi přehledný materiál, který je 

možné využít v práci se studenty, kteří se připravují na učitelskou profesi či 

může sloužit jako pomůcka pro nejen pedagogickou veřejnost. Veškeré 

poznatky z akčního výzkumu pak Lucie shrnuje v části diskuse. Komentuje 

i limity užitých metod a reflektuje vlastní pochybení při práci s nimi. 

 

Práci považuji za nadstandardně zdařilou a její přínos pro praxi je opravdu 

značný. Lucie dokázala proměnit své zkušenosti z praxe v kvalitně 

naplánovaný výzkum s vhodně zvolenými cíli. Myslím, že tato práce je 

jednou z mála pozitivních věcí, které nám pandemie přinesla. 

 

Práce splňuje formální náležitosti. Použité zdroje jsou řádně citovány dle 

citační normy. Systém Theses zaznamenal celkovou podobnost s jinými 

dokumenty 13 %, míra podobnosti dílčích dokumentů s odevzdanou prací 

je do 5 % (viz protokol v SIS). 

 

 

Celkové hodnocení  Předložená závěrečná práce splňuje všechny požadavky kladené 

na tento typ prací. Práci jako celek považuji za velmi zdařilou a 

přínosnou a doporučuji ji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:  
 

12. května 2022  
 

Klára Martinovská 
 


