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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 Předložená bakalářská práce obsahuje 73 stran a 4 přílohy (8 stran). Seznam 
použitých informačních zdrojů obsahuje 17 položek. V textu je vloženo 10 tabulek a 
6 grafů. Z hlediska rozsahu předložená práce splňuje plně požadavky kladené na 
bakalářskou práci.  

 Práce obsahuje titulní list, podepsané prohlášení autora, 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 učebnicí z různých hledisek – pojmologie, 
klasifikace, jednotlivých složek, z hlediska úlohy učebnice v edukačním procesu, jejich 
funkcí a průřezových témat. 

 Další téma teoretické části je věnována teoretickému rozboru evaluace učebnic.  
 Student se zabývá i schvalovací doložkou MŠMT, která je důležitá z hlediska používání 

učebnic. 
 Teoretická část tvoří vhodný úvod do řešené problematiky z obecného hlediska.  
 Student vytyčil cíle práce a k nim stanovil čtyři hypotézy, které v praktické části 

ověřuje. K tomu zvolil případnou výzkumnou metodu – analýzu rozsahu a obtížnosti 
textu. Student analyzoval sedm učebnic pro 1. stupeň a jednu pro 2. stupeň ZŠ. 



 Další použitou metodou bylo interview; student oslovil 18 lektorů a učitelů, z nichž 11 
hodnotili učebnice pro výuku informatiky. 

 Získané výsledky výzkumu student podrobil analýze. Na závěr student sumarizuje 
získané poznatky a vyvozuje z nich kompetentní závěry. 

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

 Zvolené téma považuji za velice vhodné, protože seznamování s počítači začíná již 

v předškolním věku, takže jejich výuka je již samozřejmostí buď na 1. stupni ZŠ nebo v 

zájmových kroužcích. 

 Protože student sám napsal učebnici na toto téma a požádal k ní o doložku MŠMT, je 

velice přínosné, že se tímto problémem zabýval. 

 Analýza učebnic v praktické části je velice kvalitně a podrobně zpracována. 
 Hodnocení učebnic učiteli a lektory podává rozšiřující pohled na tuto problematiku. 
 Cíle stanovené v zadání bakalářské práce byly plně splněny. 

 
IV. Zpracování 

 Bakalářská práce je přehledná, jednotlivé její části na sebe logicky navazují. Praktická 
část je vhodně doplněna grafy.  

 Odkazy na použité informační zdroje jsou uváděny v souladu s citační normou. 
 Po grafické i formální stránce splňuje bakalářská práce všechny náležitosti. 

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Jak chcete využít výsledky své bakalářské práce? 

 
VI. Celková úroveň práce:  

 Bakalářská práce Hodnocení učebnic a dalších výukových materiálů pro výuku 
informatiky na 1. stupni základní školy plně splňuje po obsahové i formální stránce 
všechny náležitosti a požadavky, které byly vypsány zadáním. Výsledky práce jsou 
využitelné v praxi. 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou, protože bakalářská práce prokazuje fundovanost 
studenta v dané problematice. 
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