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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

• Předložená práce má 56 stran textu vztahujícího se k řešenému tématu práce. 
Na dalších průběžně číslovaných stranách je seznam obrázků, seznam grafů a přílohy. 
Součástí příloh jsou DVD s cvičnými a výkladovými příklady a videotutoriály. 
Po formální stránce práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

• V teoretické části práce je zpracována analýza dostupných materiálů k uvedenému 
tématu. V této části autor charakterizuje čtyři odborné publikace vztahující se 
k AutoCADu, které jsou v současné době nejvíce používané na středních odborných 
školách.  

• Hlavní cíl bakalářské práce autor formuluje ve třetí kapitole. Bakalářská práce si 
klade za cíl vytvořit výkladové a cvičné úlohy rotujících součástí s pracovními listy 
dvou stupňů obtížnosti zadání a postupu řešení. Součástí práce je tvorba 
videotutoriálů vztahujících se k výkladovým úlohám. V této kapitole současně 
stanovuje i úkoly, které je nutné splnit k dosažení hlavního i dílčích cílů.  

• V kapitole 4 „Metodika“ se autor věnuje problematice videotutoriálů, popisu a 
charakteristice pracovních listů, výběru příkladů a stručnému seznámení 
s nejdůležitějšími prvky v programu AutoCAD.  

• Nosná část práce je v kapitolách 5 a 6, ve kterých autor navrhuje základní konstrukce, 
na nichž vysvětluje jednotlivé prvky ovládání programu. Na ně navazují výkladové 
příklady rotujících strojních součástí v různých stupních obtížnosti. Na těchto 
příkladech objasňuje další vybrané příkazy programu AutoCAD. Základní konstrukce a 
výkladové příklady jsou doplněny podrobnými videotutoriály se slovním popisem 
jednotlivých kroků tvorby výkresů. Zvolené příklady se jeví přiměřené a vhodné. 



• Navržené materiály autor ověřil ve výuce v 1. ročníku oboru strojírenství na Střední 
průmyslové škole na Proseku. Žáci po shlédnutí instruktážního videotutoriálu měli 
samostatně nakreslit výkres zadané součásti. Poté vyplňovali dotazník. Vyhodnocením 
odevzdaných výkresů a dotazníků autor dospěl k závěrům, že pro většinu žáků jsou 
navržené videotutoriály srozumitelné tak, že byli schopni samostatně nakreslit výkresy 
bez závažných chyb. Nejčastější chybou byla neznalost základů technického kreslení, 
nikoliv neznalost práce s programem AutoCAD.  

• Výkladové příklady včetně příkladů pro procvičení jsou navrženy vhodně a 
s přiměřenou náročností, postupy řešení mají logický sled. 

• Text práce je vhodně doplněn řadou obrázků, grafů a tabulek. 
 
 
III. Výsledky a přínos práce  

• Cíle a úkoly práce, vymezené v zadání práce, byly splněny.  
• Z předloženého pedagogického šetření lze předpokládat, že jak výkladové, tak i 

následně cvičné příklady lze použít ve výuce AutoCADu na středních odborných 
školách. Chyby, které se vyskytly při ověřování, byly chybami respondentů. 

• Přínosem práce jsou výkladová řešení příkladů, včetně příkladů pro procvičení.  
 
 
IV. Další vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 
 

1. V čem vidíte největší problémy při tvorbě videotutoriálů pro program AutoCAD? 
Domníváte se, že to má nějakou souvislost s jejich nízkým výskytem na internetu? 

 
2. Na základě zjištěných informací z ověřování na střední škole posuďte, zda by i 

žáci na 2. stupni základní školy byli schopni s využitím videotutoriálů kreslit 
v programu AutoCAD. 

 
VI. Celková úroveň práce:  

Celkově je práce po obsahové (odborné) stránce na dobré úrovni, po stránce formální a 
jazykové vykazuje jen drobné nedostatky, např. na s. 11, 12. Některá souvětí jsou 
formulačně neobratná či terminologicky nepřesná, např. s. 14 (označení středních škol).  
 

Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
V Praze 9.7.2013 
 
 
         …………………………………… 
          PaedDr. Eva Battistová 
 


