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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Bakalářská práce obsahuje všechny náležitosti listinné podoby (titulní list, zadání práce, 

prohlášení autorky, …). Rozsah práce je více než dodržen.  Abstrakt i klíčová slova jsou 

uvedeny v jazyce českém i anglickém. Doporučené množství klíčových slov je naplněno. 

Obsahem je práce dělena na teoretickou a praktickou část. Autor nedodržuje normu 
číslování kapitol a podkapitol do úrovně 3, nicméně v některých případech je další dělení 

podkapitol do úrovně 4 opodstatněné, přesto mohlo být některé dělení přizpůsobeno 

požadavkům na dělení podkapitol do úrovně 3. 

Seznam použité literatury je číslovaný, avšak neřazený podle abecedy. Odkazování v textu na 
odbornou literaturu je až na výjimky řádné, stejně jako doslovné citace.   

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Práce se dá rozdělit do dvou částí, které jsou od sebe diametrálně odlišné, jak psaným 
textem, tak významností a adekvátností. 

V první, teoretické části, se vyskytuje v textu hodně nepřesností, až spekulací, které autor 
nepodkládá žádnými informačními zdroji. 

Druhá část je naopak na výborné úrovni.  Autor nejprve představuje vybrané učebnice pro 
první stupeň základní školy orientované na oblast informačních a komunikačních 
technologií. Dále je prostřednictvím analýzy textu porovnává. V poslední části učebnice 
hodnotí i samotní učitelé. 



V práci chybí zdůraznění a rozpracování cílů (např. v úvodu nebo následně). Autor se drží 
stavby ze zadání bakalářské práce. 

Metody jsou voleny vhodně vzhledem zadání práci, je zastoupen odborný popis, analýza 
rozsahu a obtížnosti textu, zpracování rozhovoru s 11 respondenty (nejslabší ve 
zpracování).  

Autor relevantně interpretuje své výsledky a adekvátně vyvozuje závěry. I přesto, stanovení 
hypotéz (spíše předpoklady) a závěry k nim jsou v práci těžkopádnější a spíše formální. 

Věcné chyby se v textu nevyskytují. První část práce je na nižší úrovni odborného 
vyjadřování. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Problematika učebnic pro informační a komunikační technologie je zcela aktuální, jak 
vzhledem ke změně kurikulárních dokumentů na úrovní základní školy, tak i vzhledem 
k rostoucí potřebě informační a počítačové gramotnosti v současné společnosti. Bakalářská 
práce řeší zcela aktuální situaci. Výsledky práce mohou být užitečné jak pro základní školy a 
orientaci v učebnicích, tak dle autora zpracovaná evaluace pro školy může být také 
východiskem pro zvážení nákupu učebnic. 

Pokyny pro vypracování bakalářské práce jsou naplněny jak po obsahové, tak odborné 
stránce. Cíle nejsou v práci více rozpracovány, autor se spíše orientuje na splnění pokynů 

pro vypracování. 

  

IV. Zpracování 

Bakalářská práce je přehledná, text srozumitelný a smysluplný. Nicméně se v textu vyskytuje 
občasně nepřesné využití terminologie (žáci-děti, …) a slovních spojení (spolupráce učitele 

s učebnicí, takovýto fakt, …). 

Jak bylo zmíněno výše, úroveň jednotlivých částí práce se liší, i úrovní stylistického a 

jazykového zpracování. První část (teoretická) obsahuje více nepřesností, a přestože je 
čerpáno z informačních zdrojů a citováno, vazby mezi jednotlivými citacemi jsou strojové a 

působí nepřirozeně. Druhá část, která se zabývá vlastním hodnocení učebnic, je na mnohem 

vyšší úrovni a zpracování dotazníku je opět na nižší úrovni. Tiskové chyby a překlepy se 
v práci téměř nevyskytují.  

Grafická úroveň práce je standardní. Autor vhodně doplňuje text tabulkami a grafy. Grafy 

nemají sjednocené popisky dat, v některých grafech se vyskytuje procentuální hodnocení, 
jiné obsahují výčet počtu odpovědí respondentů. Graf č. 5 se barevně odlišuje od ostatních, 

autor volí různé odstíny jedné barvy a tyto barvy v grafu splývají. 

Autor čerpá pouze z českých informačních zdrojů. 

 
 



V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
1. Celá Vaše práce se týká učebnic. Jak Vy sám byste definoval a určoval dobrou učebnici 

pro první stupeň základní školy? 
2. Hodnocení učebnic je opravdu precizně zpracované. Pohlížíte na rozsah a obtížnost 

textu ale nikoliv na samotný obsah. Jak byste hodnotil právě obsah učebnic? 
3. Jaký je Vás názor na využívání učebnici informační a komunikačních technologií ve 

výuce na základní škole? Měli by učebnice mít všichni žáci nebo pouze informačně 
učitel? Liší se práce s učebnicí v ICT od jiných předmětů? … 

 
VI. Celková úroveň práce:  

Bakalářská práce je na velmi dobré úrovni, obsahuje nejen teoretickou část, ale i dvě 
praktické části: hodnocení učebnic a dále zpracování rozhovorů. Celkově práci hodnotím 
jako velmi dobrou a přínosnou. Práce se drží stanoveného zadání. Je vidět zaujetí a poctivost 
zpracované práce. 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 

 

V Praze 6. 6. 2013   
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