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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Práce splňuje všechny základní náležitosti diplomové práce z hlediska rozsahu, jazykové 
i typografické úrovně. Citační aparát je používán v souladu s platnou citační normou. Mezi 
formální nedostatky patří především překlepy (s. 11, 44…), některé gramatické chyby (s. 22, 40 
…) a drobné nepřesnosti (např. chybné uvádění titulu u vedoucího práce), které se vyskytují jen 
v malé míře. Rovněž stylisticky práce vyhovuje požadavkům na text DP, ačkoliv i v tomto 
ohledu by některé použité formulace zasloužily více pozornosti. 
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Struktura práce vychází ze zadání a je možno ji rozdělit na tři  základní části.  
V první části práce jsou na základě odborné literatury definována klíčová kritéria pro 

hodnocení www stránek pro podporu výuky multimédií, se stručným popisem, který bohužel 
není vždy naprosto jasný, jako např. u kritéria „Mobilita“. Následně je podle těchto kritérií 
hodnoceno celkem třináct webových zdrojů, vybraných především podle preference 
vyhledavačů. Tento způsob výběru má za následek soubor poměrně různorodých zdrojů, ve 
kterém se vyskytují obecně zaměřené portály (google, wikipedia) vedle školních a univerzitních 
projektů až po soukromé, amatérské webové stránky. Z toho pravděpodobně vyplývá i poněkud 
nejasný závěr mapování, který bohužel nepřináší jasnou komparaci jednotlivých hodnocených 
zdrojů z hlediska stanovených kritérií, která by zde byla jistě namístě i z toho důvodu, že je 
v další části obdobnému hodnocení podroben i vlastní autorův portál. 

V další části práce se autor zabývá, v souladu se zadáním, návrhem metodiky práce 
s vlastním výukovým webem, vytvořeným v rámci bakalářské práce a popisem jeho 
jednotlivých částí, které jsou vždy vhodně doplněny o metodické poznámky a doporučení. 



Zařazení vlastního portálu do výuky je v závěru této části logicky provedeno na základě jeho 
analýzy v porovnání s platnými dokumenty RVP. 

Stěžejní a rovněž nejobsáhlejší část práce se zabývá realizací a vyhodnocením průzkumu, 
který si klade za cíl jednak zmapovat zkušenosti studentů Gymnázia Karla Sladkovského 
s multimédii a zároveň poskytnout autorovi portálu zpětnou vazbu od jeho uživatelů. 
Průzkumu se zúčastnilo celkem 115 studentů, což lze považovat za dostatečně velký vzorek 
respondentů pro účely DP. Součástí průzkumu bylo rovněž dotazníkové šetření a následný 
rozhovor s učiteli na třech pražských středních školách, mapující jejich postoj k výuce tématu 
multimédia. Počet učitelů, kteří se průzkumu zúčastnili, autor bohužel neuvádí.  

Výsledky průzkumu mezi studenty jsou přehledně zpracovány a doplněny vhodnými 
komentáři a  typy grafů. Stanovená očekávání, formulovaná v práci poněkud nadsazeně jako 
hypotézy H1-H8, jsou v závěru kapitoly správně shrnuty, ačkoliv většinou nepřinášejí 
překvapivé výsledky. U šetření mezi učiteli není zpracována podrobnější analýza odpovědí, 
výsledný text však utváří jistý pohled na postoj učitelů k výuce multimédií.  

Za hlavní přínos provedeného průzkumu lze považovat tu část výsledků, která přináší 
autorovi výukového portálu kvalitní zpětnou vazbu a doporučení pro další rozvoj tohoto 
výukově zaměřeného webu. Zpracování provedeného ověření lze vytknout jistou nekonzistenci 
v používané terminologii, kdy je často zaměňován průzkum za výzkum a poněkud krkolomně 
formální způsob formulace hypotéz, které jsou veskrze snadno predikovatelné. 
 

III. Výsledky a přínos práce  

Stěžejními cíly práce bylo analyzovat dostupnost výukových www stránek zaměřených na 
výuku multimédií a následně je evaluovat na základě zvolených kritérií, vypracovat metodiku 
práce s vlastním výukovým portálem, ověřit ji v praxi a z tohoto nasazení získat zpětnou vazbu. 
Z tohoto pohledu byly cíle splněny na dostatečné úrovni. 

Za hlavní přínos práce lze považovat navrženou metodiku a její provázání s platnými 
vzdělávacími plány, stejně jako její praktické nasazení ve výuce a následné ověření formou 
dotazníku a řízeného rozhovoru.  

 
IV. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Vysvětlete význam kritéria „Mobilita“ uvedeného v DP. 
 Jaké plánujete kroky k rozvoji Vašeho výukového webu a jeho využití do budoucna? 

 
V. Shrnutí:  

Samotná bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni, jak po formální, tak po 
obsahové stránce. Oceňuji zejména, že je věnována vlastnímu výukovému projektu, který autor 
obhájil jako bakalářskou práci a který je dlouhodobě využíván jako doplňkový materiál při 
výuce multimédií. Věřím, že zpětná vazba, kterou mu poskytnulo šetření provedené v rámci 
této práce, povede k jeho dalšímu rozvoji a zkvalitnění. 

 
Práci  doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
 
 
 
 V Praze dne 5. 9. 2011 
 

 ……………………………………….. 
 PhDr. Josef Procházka, Ph.D. 


