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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Práce splňuje následující základní formální náležitosti, obsahuje titulní list, podepsané 
prohlášení autora o samostatnosti, abstrakt práce v českém i anglickém jazyce, včetně 
klíčových slov, obsahu a seznamu informačních zdrojů. Samotná práce zabírá 41 stran. 
Rozsah práce odpovídá rozsahu stanovenému na bakalářskou práci. Práce neobsahuje 
zadání práce. 

Abstrakt je zkopírován z předběžné náplně práce stanovené vedoucím práce. Navíc 
v abstraktu je popsané, že cílem práce je zjistit, zda jsou žáci se stávající formou výuky 
spokojeni, ale v práci je rozebírán i pohled vedení školy, analýza inzerátů, či výběr školení 
pro zaměstnance. Tyto části práce nejsou reflektovány v abstraktu, ani v cíli práce. Důraz je 
kladen hlavně na model výuky grafiky na středních průmyslových školách. V práci je uveden 
Seznam informačních zdrojů i Obsah do 3. úrovně podkapitol, v práci se vyskytují i 4. úrovně 
podkapitol. 

Vzhledem k celému pojetí práce chybí mezi klíčovými slovy např. model výuky, místo toho je 
uveden pojem disponibilní hodina. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

V práci jsou hlavní cíle vymezeny v abstraktu a úvodu a kopírují předběžnou náplň práce 
stanovenou vedoucím práce. Dále není s cíli pracováno.  

Postup řešení práce v teoretické části vyznívá nahodile. Chybí logická kontinuita, což je 
patrné např. po sobě jdoucími podkapitolami 1.4 - 1.9: Možnost certifikace pedagogického 
pracovníka, Průběžná tvorba studentova portfolia, DTP grafika, Požadavky na školu, Adobe 



licence. Student v práci využívá v praktické části dvě dotazníkové šetření a „analýzu“ 
inzerátů, přičemž popis jednotlivých částí je povrchní a chybí hlubší konkretizace. 

Věcné chyby se v práci nevyskytují, úroveň odborného vyjadřování z hlediska terminologie 
není možné posoudit. Student se v práci vyhýbá hlubšímu uchopení tématu, což je patrné 
i z využitých informačních zdrojů. 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Bakalářská práce se snaží vyřešit možnost nasazení předmětu/kurzu na střední odbornou 
školu, který by dopomohl k ucelenému pojetí grafiky a možnosti získání pracovní příležitosti 
bez nutnosti dalšího studia. V tomto ohledu je řešené téma aktuální. Práce obsahuje původní 
výsledky.  

Autor se snaží naplnit cíl daný předběžným zadáním práce, ale v práci následně rozvíjí další 
témata, která se ke stanovenému cíli nevztahují. Pokud hlavním cílem práce mělo být 
navržení alternativního modelu výuky grafiky na středních školách, tak podle mého názoru 
výsledky práce nejsou v praxi v této podobě nevyužitelné a bylo by zapotřebí hlubší a širší 
rozpracování. V tomto ohledu se jedná o 5 příkladů pro 84 výukových hodin a příklad 
projektu. Nicméně kapitola 2.5 je z ohledu výsledků práce nejprecizněji zpracovaná. 

Dle mého názoru nebylo naplněno zadání práce a to hlavně v bodech: navrhněte sadu 
materiálů a postupů pro podporu výuky propojenou s metodickým komentářem včetně 
možnosti certifikace a zapojení do praxe, sadu materiálů a postupů ověřte ve školní praxi 
a vyhodnoťte závěry vyplývající z ověření. 

 

IV. Zpracování 

Autor z celého spektra oborů na středních školách a jejich konkrétních vzdělávacích 
programů vybírá obor Informační technologie. V tomto ohledu by stálo za zvážení 
i implementace Grafiky do dalších oborů, než toho, u kterého je práce s informačními 
technologiemi přímo stanovena RVP. 

Praktická část je roztříštěna na pět různých zpracovávaných témat (dotazníkové šetření na 
straně žáků a na straně vedení školy, návrh hardwaru a softwaru pro danou oblast, školení 
zaměstnanců, návrh výuky, analýza inzerátů), přičemž ani jedno z témat není precizně 
zpracovávané, jedná se o povrchní a obecné uchopení daných témat. Autor vynechává 
některé důležité popisné informace, např. kolik a jakých vedoucích pracovníků bylo 
osloveno aj. 

Student se snaží vymezit v každé části výzkumného šetření hypotézy, avšak jedná se 
o tvrzení, někdy i více tvrzení najednou (např. co znamená: dostatečná výuka grafiky, 
dostačující grafický software – s. 24). Autor se snaží o vyvození závěrů na základě 
stanovených hypotéz, ale o jejich reálném testování nelze hovořit a závěry jsou nepřesné, 
zavádějící (např. graf na str. 31).  

Z hlediska abstraktu, úvodu i závěru, autor kladl největší důraz na návrh výuky. Za 
nejbizarnější v této podkapitole považuji popis třídy str. 41-42 („…  Vzhledem k absenci oken 
je samozřejmostí dostatečné větrání. Na stěnách učebny mohou za didaktickým účelem viset 
např. výukové plakáty…“). Autor se více než na samotný výstup orientuje na práci se 
softwarem, ale navrhuje 5 příkladů práce v hodinách a to pro 84 hodin předpokládané 
časové dotace kurzu/předmětu během dvou let výuky, při jedné hodině týdně, resp. dvěma 



hodinám týdně jednou za 14 dní. Tak vysoký počet hodin je naprosto nereálný v běžném 
chodu školy, zapomíná se zde na úvodní hodiny, prázdniny, státní maturitní zkoušky aj., 
takže z předpokládaného počtu 42 vyučovacích týdnů je reálných průměrně 35. Zpracování 
návrhu je na velmi obecné úrovni. Zde se možná projevuje nedostatečné pedagogické 
zkušenosti studenta v pozici učitele.  

Grafická a formální úroveň práce je na dobré úrovni. Tiskové chyby a překlepy se až na 
výjimky v práci nevyskytují. Úroveň stylistického a jazykového zpracování je zejména ze 
začátku práce na velmi nízké úrovní, dokonce kap. 1.1 je spíše „filozofickou statí“.  

Student často v práci využívá nepřesná vyjádření nebo obecná konstatování, která nejsou 
podložena informačními zdroji (např. s. 11: „Základní školy většinou nedisponují 
prostředky, které by studenty s touto problematikou obeznámily, a někteří tak svoje skryté 
nadání pro práci s grafickými softwary nachází právě až na střední škole, na kterou se mohli 
původně přihlásit z úplně jiných důvodů“). 

Práce s informačními zdroji je na velmi nízké úrovni. Autor v celé práci využívá 15 
informačních zdrojů, přičemž 3 webové stránky z Wikipedie, 2 bakalářské práce, 4 firmy 
nebo školící střediska. V práci není zastoupena odborná literatura vztahující se k např. DTP 
grafice nebo ke kvantitativnímu výzkumnému šetření (dotazníkové šetření), což se projevuje 
na způsobu vedení a zpracování dotazníkového šetření a to včetně stanovení hypotéz a jejich 
testování. 

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

1) Z jakého důvodu je v klíčových slovech volen pojem: disponibilní hodina? 
2) Jakým způsobem ve Vámi navrhovaném modelu dochází zefektivnění výuky grafiky 

na středních odborných školách? 
3) Jakým způsobem byly naplněny následující pokyny pro vypracování: seznamte se 

s prameny a informačními zdroji relevantními k dané problematice; navrhněte sadu 
materiálů a postupu pro podporu výuky počítačové grafiky propojenou s metodickými 
komentáři; sadů materiálů a postupů ověřte ve školní praxi a vyhodnoťte závěry 
vyplývající z ověření; formulujte závěry a doporučení pro školní praxi. 

 
VI. Celková úroveň práce:  

Práce splňuje základní formální náležitosti, kromě zadání. Po grafické a typografické stránce 
je práce na velmi dobré úrovni. Z hlediska logického uspořádání je teoretická část práce 
roztříštěná do na sebe nenavazujících podkapitol. Praktická část práce obsahuje 5 relativně 
samostatných částí, které jsou povrchně zpracovány. Kapitola 2.5 je z ohledu výsledků práce 
nejprecizněji zpracovaná. Vzhledem k cíli stanovenému v abstraktu a úvodu práce odbočuje 
různými dalšími směry. Není možné hodnotit práci s informačními zdroji. Pokud se na práci 
nahlíží jako na celek, je spíše podprůměrná. V práci nejsou naplněny všechny body zadání 
práce. 
 
Práci  
nedoporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

V Praze 15. 5. 2016             
         ……………………………………      


