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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

• Předložená práce má 47 stran.  Svým rozsahem odpovídá průměrné bakalářské práci. 
• Práce obsahuje všechny požadované formální části kromě zadání.  

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

• Práce je zejména prací praktickou, kde hlavním těžištěm je soubor 4 vytvořených 
digitálních výukových objektů (dále DVO), které jsou podrobně popsány v kapitole 
Praktická část. 

• Struktura práce je řešena uspokojivě, avšak s jistými výhradami. Úvod práce 
seznamuje s problematikou práce a současným stavem v oblasti digitálních 
výukových objektů. Kapitola Cíl práce, ve které je dostatečně stanoven hlavní cíl 
práce, a která je zařazena až za kapitolou Teoretická východiska, by lépe 
korespondovala s logikou stavby práce, kdyby byla umístěna hned za úvodem, ve 
kterém autor (na konci kapitoly) naznačuje záměr práce, resp. část postupu a 
hypotézu. Kapitola Teoretická východiska je v podstatě kapitola vymezující základní 
pojmy a stručně seznamující s možností prezentace DVO na interaktivních tabulích. 

• V kapitole Metody a postup autor na začátku velmi krátce nastíní metodu analýzy za 
účelem zjištění dostupnosti DVO pro pedagogy. Dále už je ovšem kapitola pojata 
velmi široce a mísí postup práce, vlastní realizaci a vyhodnocení ‘empirické’ části 
práce, což by bylo určitě možné oddělit a zpracovat podrobněji. 

• Po odborné stránce je zřejmé, že autor danou problematiku, zejména z hlediska 
technologií, dostatečně ovládá a v tomto kontextu volil adekvátní téma. 



 
III. Výsledky a přínos práce  

• Výstupem a rovněž přínosem práce je soubor 4 konkrétních DVO ve formě her 
vyvinutých na platformě JAVA. Ověření, zda tento výstup opravdu naplňuje stanovený 
cíl práce či potvrzuje v úvodu stanovenou hypotézu, bohužel už není v práci příliš 
řešeno, pouze lehce naznačeno v závěru práce. Dosažení cílů práce je z tohoto 
hlediska tedy diskutabilní. 

 
IV. Zpracování 

• Zpracování práce na první pohled působí kompaktně a uceleně. 
• V empirické části autor použil sondáž mezi učiteli ZŠ, jejíž výsledky byly určující pro 

zmapování problematiky a následnou realizaci polostrukturovaného rozhovoru ke 
stanovení opatření a návrhů pro vhodné řešení DVO. V této části sice autor uvádí 5 
základních oblastí, na které se v daných polostrukturovaných rozhovorech zaměřil 
(např. ICT kompetence učitelů), nicméně by zde mohly být uvedeny rovněž výchozí 
otázky, kterými se autor dotazoval respondentů. 

• Po stránce slohové je práce velmi nesourodá. Vhodné a čtivé pasáže občas vystřídá 
poněkud krkolomně postavená věta (velmi často se např. vyskytují věty či dokonce 
odstavce nelogicky začínající slovem Což – např. str. 19) a čtenář se musí až zbytečně 
soustředit, aby pochopil význam věty. Práce nicméně neobsahuje téměř žádné 
gramatické chyby a typograficky i graficky je zpracovaná kvalitně. 

• Rozsah literárních a informačních zdrojů není příliš široký, nicméně vzhledem 
k převážně prakticky pojaté práci je uspokojivý. Citace jsou v pořádku jak způsobem 
provedení tak svým rozsahem. 

• Vytvořené DVO jsou kvalitní, nicméně obsahují zřejmé chyby (např. editace souboru 
pro mapy, kde není možné po předchozím zmenšení náhledu pozadí už náhled opět 
zvětšit, a to ani po ukončení a opětovném spuštění celé aplikace). Rovněž zde chybí 
nápověda pro eliminování případného nepochopení ovládání aplikace, které u učitelů 
může nastat zejména v editační části. 

 

V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 
• Vytvořené aplikace jsou zajímavé a rozhodně umožňují vytváření vlastního obsahu 

pro učitele, čímž se stávají flexibilní a je možné je považovat za jakousi vyšší formu 
DVO. Poněkud mi zde však chybí oddělení editace obsahu a samotné spuštění 
aplikace, neboť u verzí, které jsou v příloze, by žák měl možnost i nahlédnout do 
editace obsahu, kde by viděl řešení jednotlivých zadání. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

• Jaký byl podíl dotazovaných učitelů, kteří by raději pro dané případy volili např. 
klasické pexeso místo formy DVO? 

• Jak byste řešil zpřístupnění, resp. verzi jednotlivých DVO zvlášť pro učitele a zvlášť 
pro žáky? 

  



 
VII. Celková úroveň práce:  

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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