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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 48 stran a 4 přílohy. Z hlediska rozsahu práce splňuje zadání. 
 Práce obsahuje všechny požadované části. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Úvodní část bakalářské práce se zabývá vztahem ICT vzdělávacímu procesu a tvoří 
vhodný úvod do řešené problematiky. Je zde čerpáno z relevantních zdrojů a jsou 
použity vhodné výstupy jak domácích, tak i zahraničních výzkumů. Součástí úvodní 
kapitoly práce je rovněž výstup mapování v současnosti dostupných podpůrných 
materiálů pro výuku matematiky, který by mohl být rozpracován podstatně 
podrobněji. Rovněž seznam odkazů na mapované zdroje zde chybí a není uveden ani 
jako příloha práce. 

 Následující kapitola se již plně věnuje popisu zvoleného prostředí pro vývoj 
interaktivních planimetrických konstrukcí (GeoGebra). Tato část je vypracována velmi 
pečlivě včetně historie vývoje programu, místy však může působit spíše jako 
uživatelská příručka. 

 Ve třetí kapitole je rozpracován postup tvorby stěžejní praktické části práce – 
webového portálu pro podporu výuky matematiky. Vývoj je veden v logickém sledu 
s důrazem na dodržení jak technických, tak didaktických zásad. 

 Poslední kapitola pak popisuje průběh a výsledky pilotního nasazení bakalářského 
projektu ve výuce na středních školách. Zvolenou metodu, řízený rozhovor, považuji 



pro účely práce za adekvátní a výsledky šetření za vhodně získanou zpětnou vazbu, 
která může sloužit pro další zkvalitnění navrženého portálu. 
 

III. Výsledky a přínos práce  

 Zvolené téma považuji za vysoce aktuální v souvislosti s rozvojem ICT a jeho zvyšující 
se tendence využití ve školách.  

 Cíle stanovené v zadání a v úvodu práce byly splněny. 
 Přínos práce spatřuji především v praktickém výstupu, webovém portálu, který je bez 

větších technologických nároků uplatnitelný jako dynamická pomůcka při výuce 
matematiky na středních školách, ale může sloužit i jako podpůrný materiál pro 
samostatnou domácí přípravu studentů. 

 
IV. Zpracování 

 Práce je sestavena v logickém sledu, jednotlivé kapitoly teoretické části na sebe plynule 
navazují. Praktická část je zpracována přehledně a vhodně doplněna souvisejícími 
ukázkami a grafikou.  

 Odkazy na použité informační zdroje jsou uváděny v souladu s citační normou a 
vhodně doplňovány odkazy uváděnými pod čarou. Pouze u seznamu použité literatury 
působí nevhodně sloučení tištěné literatury a odkazů na čistě webové zdroje bez jasné 
primární odpovědnosti navíc v kódované podobě (Multim%C3%A9dia. … ) 

 Po grafické i formální stránce je práce na dobré úrovni, text je strukturován přehledně 
a psán čtivou formou. Vytknout lze snad jen určitou nejednotnost v označení uživatele 
(zákazník, čtenář …). 

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
 

 Jakým způsobem byly hledány www stránky zaměřené na výuku matematiky a které 
aspekty byly při mapování hodnoceny. 

 
VI. Celková úroveň práce:  

 Textová část práce je zpracována na velmi dobré úrovni v logickém sledu cíleném na 
stěžejní praktický výstup bakalářské práce. Webový portál s interaktivními 
matematickými modely funkcí je zpracován na vynikající úrovni s dodržením zásadních 
technických i didaktických zásad pro výukově zaměřené webové stránky.  

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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