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Název práce: Využití počítačových simulací ve výuce medicíny 

Typ práce: diplomová 

Hodnocení práce: velmi dobře 

Vedoucí práce: Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 

Oponent/-ka práce: Mgr. Michaela Buchtová 

Konzultant/-ka práce:  

Řešitel/-ka práce: Bc. Iveta Hübnerová 

Slovní hodnocení práce 

Předložená diplomová práce „Využití počítačových simulací ve výuce medicíny“ je 

především teoreticko-analytickou prací, která přináší souhrn výsledků dosavadních výzkumů 

v oblasti vzdělávacích počítačových simulací a seriózních her. Použitá literatura zahrnuje 

obsáhlý a kvalitní soubor titulů vztahujících se k danému tématu; obecně práce splňuje 

charakteristiky odborného textu i formální požadavky na diplomovou práci. 

Práce je psaná velice čtivě, na vysoké odborné úrovni. Přehledně a strukturovaně zpracovává 

dostupné vědecké práce z oboru, a stává se tak přínosným zdrojem informací o tématech 

počítačových her a simulací v medicíně.  

Autorka čerpá i z vlastního dotazování, avšak práce zde postrádá přesnější popis metodologie 

a vyhodnocení dat. Autorka uvádí, že bylo obtížné získat respondenty pro šetření, v tomto 

případě by bylo možná vhodné provést jednoduché dotazování mezi tvůrci podobných her v 

ČR, a naznačit tak možnosti dalšího směřování a dialogu v této oblasti. 

V závěru chybí přehledný souhrn výsledků vlastního šetření, v prvních dvou odstavcích zde 

autorka popisuje přínosy počítačových her, avšak neuvádí citace a text zde postrádá 

názorovou vyváženost. Zdroje nejsou citovány podle jednotného citačního vzoru.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnotící tabulka 

Aspekty práce Vysvětlení Možné hodnocení 

metodologie a věcné 

zpracování tématu 
Viz slovní hodnocení, 23 bodů 0 – 40 bodů 

přínos a novost práce Viz slovní hodnocení, 17 bodů 0 – 20 bodů 

citování, korektnost citování, Viz slovní hodnocení, 10 bodů 0 – 20 bodů 
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využití inf. zdrojů 

slohové zpracování Viz slovní hodnocení, 15 bodů 0 – 15 bodů 

gramatika textu Viz slovní hodnocení, 5 bodů 0 – 5 bodů 

CELKEM  70 

Výsledné hodnocení práce 

Bodový zisk za práci Hodnocení práce 

0 – 50 bodů Neprospěl, nedoporučeno k obhajobě 

51 – 60 bodů Dobře (3) 

61 – 80 bodů Velmi dobře (2) 

81 – 100 bodů Výborně (1) 

VPraze dne 28. 8. 2014                                                              Mgr. Michaela Buchtová 

 


