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1 – 10 bodů *) 
1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  

a charakteru práce). 
9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

8 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

8 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

10 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

10 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

8 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Václav STRNAD 

Webová podpora výuky funkcí na střední škole 

Doc. RNDr. Jaroslav ZHOUF, Ph.D. 



Otázky k 
obhajobě 
 

1. Co se do práce nepodařilo zakomponovat? Jak by se měla rozšířit, upravit? 

Poznámky 
 

Diplomová práce si dala za úkol vytvořit a prezentovat webový výukový portál 
na téma „funkce“. Jako výchozí materiál je využita diplomantova bakalářská práce, 
která se podobnou tematikou zabývala. Ta byla ale jen odborného a technického rázu, 
kdežto v diplomové práci je akcentována didaktická stránka práce.  

Práce nás zpočátku seznamuje s ICT technologiemi v matematice, s výukovými 
matematickými programy, speciálně je citován dynamický software GeoGebra. Ke 
všem uvedeným prostředkům a prostředím přistupuje diplomant kriticky – ukazuje 
na jejich pozitiva i negativa. Důležitou kapitolou je zamyšlení nad výhodami a 
nevýhodami ICT technologií ve výuce matematiky. Také uvádí obecné zásady tvorby 
webových stránek.  

Ve druhé části diplomové práce podrobně prezentuje diplomant své reálné 
webové stránky s tematikou funkcí – jejich podobu i ovládání. 

Ve třetí části práce prezentuje diplomant poměrně rozsáhlý výzkum mezi žáky a 
učiteli, jak se jim libí uvedené webové satránky, zda je využívají, co by změnili, co 
ještě navrhují k doplnění atd. Výzkum je samozřejmě důležitý pro diplomanta jako 
toho, kdo nabízí svůj produkt, je ale také důležitý z obecnějšího hlediska, aby další 
autoři měli představu, jak mají vypadat webové stránky s matematickým obsahem. 

  
Práce je přehledně napsána, je čtivá, atraktivitu jí dodávají barevné obrázky a 

statistické grafy. Prostudovaná a využitá literatura je dostatečně obsáhlá. 
 
Diplomant se tvorbou webových stránek zabývá již dlouhou dobu. V práci je cítit 

zaujetí pro tento typ činnosti a je patrná i poměrně velká zkušenost; je proto vhodné 
toto všechno veřejnosti předat. 
 

 
Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce:   19.7.2013 


