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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená bakalářská práce obsahuje 71 stran a 5 příloh (15 stran). Seznam 
použitých informačních zdrojů obsahuje 29 položek. Z hlediska rozsahu plně splňuje 
předložená práce požadavky kladené na bakalářskou práci.  

 Práce obsahuje titulní list, podepsané prohlášení autorky, název v českém a anglickém 
jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a v anglickém jazyce, klíčová slova v českém a v 
anglickém jazyce, obsah a seznam literatury a informačních zdrojů. Předložená 
bakalářská práce obsahuje všechny požadované části.  

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 Teoretická část bakalářské práce se zabývá interaktivitou v edukaci předškolního 
dítěte, jejími aspekty, pozitivy a negativy. 

 Další část je věnována interaktivní tabuli z hlediska hardwaru a softwaru; studentka 
popisuje portály s materiály pro interaktivní tabuli. 

 V praktické části studentka vytvořila a popsala vlastní návrh tematické výuky 
s použitím interaktivní tabule; vytvořené materiály studentka ověřila v rámci své 
praxe v MŠ. 

 V závěrečné kapitole studentka shrnuje získané poznatky a vyvozuje z nich 
kompetentní závěry. 

 Postup řešení práce je adekvátní zvolenému tématu. 
 
III. Výsledky a přínos práce  

 Zvolené téma považuji za aktuální, protože se zvyšuje nejen počet základních škol, ale i 

počet mateřských škol, které využívají nové technologie k podpoře výuky. 



 Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly splněny. 
 
IV. Zpracování 

 Práce je přehledná, jednotlivé její části na sebe logicky navazují.  
 Odkazy na použité informační zdroje jsou uváděny v souladu s citační normou. 
 Po grafické i formální stránce splňuje bakalářská práce všechny náležitosti. 

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucí: 

 Výsledky praktické části se odrážejí v závěru práce, kde studentka píše: „…Interaktivní 
tabule bezpochyby nabízí řadu možností jejího využití, je jen na pedagogovi, aby se 
tyto její možnosti naučil využívat.“ Studentka správně vidí nutnost zvyšování 
informační gramotnosti u učitelek mateřské školy. 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jak Vy sama chcete využít svou bakalářskou práci? Uvažovala jste o přidání Vašich 

vytvořených materiálů na portál RVP? 

 
VII. Celková úroveň práce:  

 Bakalářská práce Využití interaktivní tabule v předškolním vzdělávání plně 
splňuje po obsahové i formální stránce všechny náležitosti a požadavky, které byly 
vypsány zadáním.  

 Výsledky práce jsou plně využitelné v praxi  
 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
V Praze 1. června 2013 
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