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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

 Předložená práce má 53 stran vlastního textu bez obrazového materiálu a 2 přílohy 
v rozsahu 2 stran. V příloze je CD-ROM s výukovými objekty, které jsou součástí 
praktické části práce. Jak z hlediska rozsahu práce, tak z hlediska struktury a členění 
do jednotlivých kapitol je práce vyhovující. 

 Práce obsahuje všechny formálně požadované části kladené na bakalářskou práci, 
včetně CD-ROM s osmi výukovými objekty. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

 V úvodu práce jsou formulovány hlavní oblasti zájmu a cíle. Jedná se o zmapování 
aspektů interaktivní výuky a principů využití interaktivní tabule ve výuce na základní 
škole. Další oblastí je vytvoření vlastních výukových objektů pro interaktivní tabuli 
(ActivBoard) na tematické celky („Jazyk a jazyková komunikace“, 1. st. ZŠ) učiva ZŠ, 
včetně jejich ověření v praxi. 

 Podle vymezených cílů je práce v zásadě rozdělena do dvou větších celků. V první 
části, spíše teoretické, jsou obecně definovány nezbytné pojmy, jako didaktická 
technika, digitální učební pomůcka, interaktivita, interaktivní tabule a interaktivní 
výuka. Dále autor rozebírá a nastiňuje základní typy interaktivních tabulí, způsobu 
ovládání tabulí, rovněž zmiňuje několik nejrozšířenějších typů interaktivních tabulí 
v ČR včetně jejich SW. Praktická část práce zahrnuje popis, využití a ověření 
vytvořených výukových objektů přímo ve vlastní výuce v ZŠ Chmelnice – jedná se 
celkem o 8 výukových objektů vytvořených v prostředí ActivBoard a zaměřených do 
oblasti rozšiřování slovní zásoby (Toys, Family, House, Animals, Face, Numbers, 
Colours a School). Autor možná trochu nevhodně volí zadání úkolů v DVO do 



poznámek. DVO byly vyzkoušeny autorem v praxi - ve 3. třídě základní školy - a 
následně vyhodnoceny. 

 Úroveň odborného vyjadřování je vyhovující, rovněž tak počet a práce s informačními 
zdroji. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

 Vzhledem k tématu a zaměření práce lze téma interaktivních tabulí a výukových 
objektů pro ně určených považovat za aktuální, a to jak z pohledu tvorby těchto 
objektů, tak z pohledu jejich využití ve výuce (např. samostatná práce žáků, názornost 
učiva, procvičování). 

 Naplnění zadání práce z hlediska vztahu mezi obsahem a zadáním je splněna. 
 Stanovené cíle práce byly splněny. 
 Využitelnost výsledků práce v praxi spočívá především v užití materiálů v podobě 

výukových objektů určených pro práci s interaktivní tabulí. 
 
IV. Zpracování 

 Text práce je strukturovaný a formátovaný dle požadavků kladených na bakalářskou 
práci. 

 Členění práce kapitol je vyhovující, občas trochu povrchní. 
 V prvních kapitolách jsou vymezeny a definovány základní terminologické konstrukty 

– didaktická technika, učební pomůcka, interaktivita, interaktivní tabule apod. 
 Některé oblasti zmíněny pouze okrajově nebo nedostatečně (do hloubky). 
 Popis práce a užití výukových objektů je konzistentní, nechybí postřehy z praxe. 
 Vytvořené výukové objekty jsou funkční, přehledné a jednoduché na ovládání. 
 Po gramatické a stylistické stránce je práce vyhovující, odpovídající požadavkům na 

bakalářskou práci. 
 Chybí alespoň minimální obrazový materiál vhodně začleněn do vlastního textu. 
 Na str. 46 je jakýsi „oddělovač“ v podobě vodorovné tučné čáry. 

 
V. Další vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 Možná zbytečně nadměrně rozsáhlá a rozmělněná teoretická část práce (až po str. 
46) na úkor praktické části (DVO). 

 
VI. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Uvažujete o zpřístupnění Vašich výukových objektů dalším učitelům, např. 
prostřednictvím internetu? 

 Výukové objekty lze nalézt v různých variacích a variantách na internetu, proč jste se 
zaměřil právě na tuto oblast? 
 

VII. Celková úroveň práce:  

Celkově je práce na dobré úrovni, a to jak formálně tak obsahově. Svým záběrem 
postihuje zvolenou oblast zájmu v teoretické i praktické rovině. Pedagogické, didaktické 
a metodické otázky jsou v různých souvislostech diskutovány. Důraz byl kladen hlavně 
na praktickou část s výukovými objekty pro práci s interaktivní tabulí na 1. st. ZŠ. 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
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