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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 80 stran a 5 stran příloh. Jak z hlediska rozsahu práce, tak 
z hlediska počtu a rozsahu příloh práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 

 Práce obsahuje všechny požadované části včetně prohlášení a zadání. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Zadání požaduje analýzu existujících online výukových materiálů, porovnání s materiálem 
vlastním, jeho aplikaci a ověření použitelnosti ve výuce. Zpracování teoretických podkladů 
pro výukové využití webu a multimédií není požadováno. Vlastním materiálem je web učící 
problematiku multimédií, jež je původním výstupem studentovy dva roky staré bakalářské 
práce. Je možno konstatovat, že zadání diplomant splnil. Práce má bohužel i určité na první 
pohled zřejmé nedostatky: 
1. Formální nedostatky: 

 „žákůmovi“ – str.11 
 „Univerzity Karlovi“ - str. 22 
 „dobřeslušně“ - str. 44 
 Obr. 16 na str. 66 má v popisu místo „interaktivita“ uvedeno „individualita“ (totéž u 

obr. 17) 
2. V práci (např. v kapitole 2.2.) postrádám teoretické zdůvodnění postavení multimédií 

(zvuku i obrazu) v procesu poznávání. 
3. Uvádět, kolik najdou různé vyhledávače výskytů slova „multimédia“ (str. 12), je pro 

obsah této práce zcela irelevantní. Mnohem důležitější by bylo popsat, jakým způsobem 
byly vybírány zdroje multimediálních výukových materiálů, které jsou v následující části 
práce zkoumány. Osobně jejich výběr nepovažuji za reprezentativní. Některé nemají 
s multimédii téměř nic společného, mezinárodní rozměr s jedním zástupcem je zcela 
nedostatečný. Zjevně zde dochází k záměně materiálů multimédia učících s těmi, které je 
pouze aplikují. Smysluplným cílem mělo být porovnat pouze ty materiály, které mají 
podobné cíle jako vlastní autorův web multi-media.kvalitne.cz. 



4. Kapitola 3.1.2 shrnující obsah webu (označení portál považuji za poněkud nadsazené) 
multi-media.kvalitne.cz opakuje to, co bylo uvedeno již v autorově bakalářské práci. 
Když už, měla by být zařazena spíše jako příloha. 

5. V kapitole 3.1.3 u parametru mobilita by stálo za zmínku, je-li web použitelný i při 
prohlížení z mobilních zařízení, případně zda si autor uvědomuje, že tato potřeba by 
mohla v blízké budoucnosti vzniknout. 

6. U vlastního výzkumu (kapitola 4) chybí popis toho, jak byla vybírána experimentální 
skupina, jež se zúčastnila ověřování. Práce se bohužel dostatečně nezabývá ani definicí 
podmínek, za nichž byl ověřovaný materiál do výuky zařazen. To vše je mimořádně 
důležité z hlediska validity získaných výsledků. 

7. Autor sám připouští, že se nejedná o skutečný výzkum ale spíše o průzkum (str. 40). 
Přesto své šetření založené hlavně na dotaznících nadále označuje jako výzkum. To by 
samo o sobě ještě nemuselo nutně vadit, kdyby se neuchýlil ke stanovování hypotéz, 
které je chtě nechtě nutno ověřovat přísně vědeckými postupy, za něž tento „výzkum“ 
považovat bohužel nelze. Hypotézy, nebo lépe výzkumné otázky, jsou navíc navrženy 
tak, že odpověď na ně je se značnou mírou jistoty předvídatelná. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Hlavním výstupem této diplomové práce jsou ve skutečnosti výsledky průzkumu zjišťujícího 
dojmy učitelů a žáků středních škol, které při nejasně definovaném využití webu multi-
media.kvalitne.cz získali. Výsledky jsou na jednu stranu celkem snadno předvídatelné, ale na 

druhou stranu je, díky nenáhodnému výběru experimentálního vzorku, nelze zevšeobecnit. 

Autor celkem správně nalézá oblasti našich platných rámcových vzdělávacích plánů, v nichž by 

bylo možno jeho web uplatnit a dospívá k názoru, že je tento jeho materiál pro výuku přínosem. 

Přiznávám, že můj osobní dojem je s tímto tvrzením v souladu. 

Mám ale ještě jednu, a pravděpodobně vůbec nejzávažnější připomínku. Práce se sice 
v závěru (str. 74) zmiňuje o „pokrokových metodách využívajících technologie“ nebo 
o nutnosti „zapomenout na léty zažité podvědomé chápání podstaty vzdělávacího procesu“, 
přesto zůstává v chápání výuky multimédií i přes aplikování webových technologií 
a interaktivních prvků na úrovni výuky faktických znalostí. Hypotézy i dotazník sice 
předpokládají a ověřují skutečnost, že žáci multimédia využívají především pasivním 
způsobem, ale v celé práci není ani zmínka o tom, co by mělo být hlavním cílem podobně 
koncipované výuky. O využití technologií k vlastní multimediální tvorbě žáků, o usnadnění 
jejich spolupráce při této tvorbě, o tom, jak takovéto kompetence korespondují s potřebami 
života v současném technologiemi přesyceném světě. 

 
IV. Zpracování 

 Kromě několika drobných formálních nedostatků je práce stylisticky, typograficky 
i graficky na velmi dobré úrovni. 

 Využití literárních a online informačních zdrojů odpovídá tematickému zaměření 
práce, zpracování základních teoretických podkladů chybí (není zadáním 
požadováno). 

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

Myslím, že by diplomant měl uvažovat o vypracování metodického materiálu, který by 
popisoval možnosti výukového webu multi-media.kvalitne.cz a sloužil by potenciálním 
zájemcům o jeho využití z řad učitelů. Tento materiál by bylo vhodné publikovat tak, aby 
k němu měli tito zájemci snadný přístup (např. portál RVP). 



 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jak konkrétně by měl vypadat skutečný vědecký experiment ověřující využitelnost 
výukového materiálu podobného vašemu webu? 

 Jaké postavení mají multimédia v procesu poznávání? 
 

VII. Celková úroveň práce:  

Celková úroveň práce je přijatelná. Skutečný přínos má především vlastní web multi-
media.kvalitne.cz, který sice vznikl již jako práce bakalářská, ale je dále vylepšován a je 
zde předpoklad jeho dalšího vývoje v budoucnosti. Proto doporučuji uznat práci jako 
diplomovou. 

 
 
 

V Praze 4.7.2011        Bořivoj Brdička   
      …………………………………… 


