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1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 
 
Diplomová práce odpovídá zadání v plném rozsahu. 
 
2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska struktury a návaznosti 
jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 
 
Předložená práce splňuje po formální stránce stanovené požadavky kladené na diplomovou 
práci. Jednotlivé kapitoly jsou systematicky členěny. Struktura diplomové práce je vhodně 
zvolena.  
 
3. Základní zhodnocení diplomové práce: 
 
Předložená diplomová práce se zabývá porovnáním různých přístupů k výuce hudební 
výchovy na střední škole. Diplomantka zvolila aktuální problematiku, kdy porovnávala formu 
tradiční výuky a výuku vedenou za využití prostředků informačních technologií, přesněji 
interaktivní tabule. Hlediskem pro vyhodnocení byl stanoven vliv na pochopení probraného 
studia, kde došlo k ověření pomocí testů. V průběhu řešení došlo k realizaci učebních 
materiálů k vybraným tématům a jejich aplikaci ve výuce. Diplomantka prokázala schopnosti 
samostatně řešit zadaný úkol a využít znalostí získaných při studiu. 
 
4. Jiné poznatky, kritické připomínky: 
 
Diplomové práci by prospělo, pokud by obsahovala podrobnější a zobecněný návod na tvorbu 
materiálů pro interaktivní tabuli a postup, který diplomantka realizoval při tvorbě ukázkových 
hodin. 
V práci nejsou definovány podmínky, které by vedly k úspěšnému nasazení a využívání 
realizovaných materiálů. 
 
 
  



5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky? 
 
Realizace výukových materiálů pro interaktivní tabule. Analytické práce v oblasti zavádění 
nových metod výuky. 
 
6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů? 
 
Použitá literatura je vhodná k zadanému tématu.  
 
7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování): 
 
Diplomová práce neobsahuje výrazné typografické a jazykové nedostatky, úprava textu 
včetně grafiky je na vyhovující úrovni, chyby v textu jsou nepodstatné. 
  
8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)? 
 
Diplomová práce analyzuje a navrhuje možnosti podpory informačních technologií ve výuce 
hudební výchovy, což muže vést k efektivnějšímu získávání poznatků pro studenty ve výuce.    
  
 
9. Práci hodnotím:  
  
Výborně 
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