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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 47 stran.  

 Z hlediska rozsahu práce splňuje požadavky.  

 Práce splňuje všechny formální náležitosti. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Práce má praktickou povahu, hlavními výstupy jsou digitální výukové objekty, které autor přiložil 
na CD. 

 Cíl, metody a postup práce jsou formulovány v samostatných kapitolách. Kapitola týkající se 
metod a postupu současně obsahuje i zjištění a závěry rozhovorů a analýz. 

 V kapitole 4.3 autor identifikuje hlavní problémy současných DVO a navrhuje opatření, která by 
zmírnila či zcela eliminovala jejich důsledky, resp. problémy samotné. 

 V praktické části autor popisuje realizaci tvorby vlastních DVO, které respektují zásady 
formulované v kap. 4.3. Po specifikaci zvolených technologií použitých pro tvorbu vlastních DVO 
se praktická část podrobně věnuje 4 konkrétním  DVO, které autor zvolil s ohledem na poptávku 
učitelů z praxe. 

 
III. Výsledky a přínos práce 

Hlavní výstupem práce je soubor 4 DVO, jejichž koncepce vychází ze zjištění učiněných autorem na 
základních školách. Za hlavní přínos lze považovat zejména implementaci podpory pro kompletní editaci 
výukového obsahu DVO, která učitelům v praxi dovoluje plně přizpůsobit DVO vlastním podmínkám a 
záměrům a současně umožňuje opakované využívání těchto objektů. 
 



IV. Dílčí připomínky 

V teoretické části práce, kde se autor zabývá problémy současných DVO, se autor poměrně rychle 
uchyluje ke shrnujícímu zobecnění informací získaných ze sondáže na základních školách a nevěnuje 
dostatek pozornosti dílčím aspektům a výsledků svého zjišťování. 
V souvislosti s DVO, které autor navrhl lze za vadu považovat zejména absenci nápovědy, bez níž by 
v některých případech mohlo být pro méně zkušené učitele problematické navržené DVO využít ve vlastní 
výuce 

V. Celková úroveň a hodnocení práce:  

Předložená práce je prakticky orientována a v tomto směru představuje nadprůměrně rozsáhlé dílo, které 
navíc, z hlediska použitých technologií, představuje úkol kladoucí relativně vysoké nároky na ICT 
kompetence autora. Je zřejmé, že v zájmu splnění cílů práce se autor musel s danými technologiemi, 
zejm. s objektovým programováním na platformě JAVA seznámit v míře překračující rámec bakalářského 
studia. Přestože teoretická část práce je poměrně stručná a v některých pasážích si lze představit 
preciznější zpracování, nelze než konstatovat, že praktická část a zejm. její výstupy slabiny teoretické části 
více než kompenzují. 
 

Práci doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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