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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Bakalářská práce obsahuje 71 stran a 5 příloh v rozsahu 15 stran. Seznam použitých 
informačních zdrojů obsahuje 29 položek. 

 Rozsah práce bez příloh je cca 77 tis. znaků, včetně textu v přílohách téměř 90 tis. 
znaků, tedy více než je minimální požadavek (72 tis.). 

 Z hlediska rozsahu předložená práce splňuje 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 práce obsahuje všechny požadované části.  
 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

V části II. stručně zhodnoťte níže uvedené charakteristiky práce  
 Bakalářské práce se zabývá interaktivitou jak obecně, tak v edukaci předškolního 

dítěte. 
 Teoretická část se vychází z popisu jejích hlavních aspektů včetně didaktických 

charakteristik, další kapitola je věnována interaktivní tabuli z hlediska funkčního, 
s popisem technického a souvisejícího programového vybavení; studentka popisuje 
portály s materiály pro interaktivní tabuli.  

 Praktická část: studentka navrhla a vytvořila tematický celek s využitím programů pro 
interaktivní tabuli a ověřila vytvořené materiály ve své práci v MŠ, výsledky uvádí 
v pojetí případové studie.  



 V závěrečné kapitole studentka reflektuje výsledky, shrnuje získané poznatky 
a vyvozuje kompetentní závěry.  

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

 Téma práce je velmi aktuální – v teoretické oblasti je jen velmi málo prací zabývajících 
se interaktivitou ve vztahu ke konkrétní technologii (interaktivní tabule), v praktické 
oblasti sice existují programy pro interaktivní tabule, ale obvykle bez dalších 
didaktických charakteristik. 

 Obsah práce odpovídá zadání, práce byla studentkou průběžně konzultována, cílů bylo 
dosaženo. 

 Výsledky práce v praktické části jsou původní. 
 Programy s didaktickým popisem jsou využitelné v praxi, tedy v předškolní výchově 

a vzdělávání. 
 
IV. Zpracování 

 Práce je přehledná, struktura odpovídá danému tématu. 
 Byly použity vhodné literární a informační zdroje.  
 Stylistické zpracování není ideální, ale nebrání pochopení textu. 
 Grafická a formální úroveň práce odpovídá běžným zvyklostem. 

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

Vyzdvihuji praktickou část s reflexí výuky a využitelnost vytvořených programů a popisů. 
 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Uveďte možnosti praktického využití Vaší práce zveřejněním (kde, jakým způsobem). 
 Přibližte reakce okolí (rodiče, ostatní učitelé v mateřské škole) na realizovaný 

tematický celek s interaktivními materiály a důsledky plynoucí z realizace. 
 
VII. Celková úroveň práce: 

Do celkové dobré úrovně práce přispívá jak teoretické vymezení na jedné straně, tak 
praktická tvorba interaktivních materiálů pro tematickou výuku v mateřské škole včetně 
její reflexe. V souhrnu je možné práci považovat za velmi dobrou a metodicky přínosnou. 

 
Práci  

doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
Navrhuji hodnocení práce stupněm: 

 
 
 
Místo, datum a podpis:   
  
             
V Praze dne 10. června 2013    …………………………………… 


