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Slovní hodnocení práce
Předložená bakalářská práce reflektuje možnosti využití moderních technologií ve výuce
matematiky. Teoretická část se věnuje právě výuce matematiky obecně, přičemž v praktické
části se autorka věnuje především možnostem jejich využití v inkluzivních třídách na 1. stupni
vzdělávání. Toto zaměření hodnotím velice pozitivně, protože jde o aktuálně velice
diskutovanou problematiku a prací takto úzce specializovaných zatím nemáme k dispozici
mnoho. Práce splňuje obecné charakteristiky odborného textu i formální požadavky na
bakalářskou práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě.
V praktické části si jako metodu autorka zvolila zúčastněné pozorování a kvalitativní
rozhovor. Celý průzkum koncipovala jako pilotní šetření, protože šlo o metodiku velice
časově náročnou. Práce tak velmi vhodně slouží jako podklad pro další výzkum. I z tohoto
důvodu velice pozitivně oceňuji, že se autorka poměrně rozsáhle věnuje nedostatkům šetření i
možným zkreslením způsobeným výběrem metody a vzorku.
I když jde o pilotní šetření, a vzorek tak nedosahuje takové velikosti, aby bylo možné data
zobecnit, přináší analýza sebraných dat mnoho zajímavých závěrů a podnětů. V rámci ústní
obhajoby doporučuji k diskuzi téma možných navazujících výzkumů a doporučení jejich
metodologie.
Po formální i obsahové stránce je práce velmi dobře zpracovaná a plně způsobilá k ústní
obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení „výborně“.

Práci doporučuji k obhajobě.
Hodnotící tabulka
Aspekty práce

Vysvětlení

Možné hodnocení
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metodologie a věcné
zpracování tématu

30

0 – 40 bodů

přínos a novost práce

16

0 – 20 bodů

citování, korektnost citování,
využití inf. zdrojů

20

0 – 20 bodů

slohové zpracování

15

0 – 15 bodů

gramatika textu

5

0 – 5 bodů

CELKEM

86

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)

V

Praze

dne

21.8.2016

Michaela Slussareff
jméno a příjmení zhotovitel/ka posudku
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