
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
Katedra informačních technologií a technické výchovy 

POSUDEK  

VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Jméno a příjmení autora: Milan Matějka 

Studijní program: B 7507 Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Informační technologie se zaměřením na vzdělávání - Pedagogika 

Název tématu práce v českém jazyce: Pohled žáků a učitelů na využívání mobilních 
dotykových zařízení ve výuce 

Rok odevzdání: 2015   

 

Jméno a tituly vedoucího: Mgr. Petra Vaňková   

Pracoviště: Katedra informačních technologií a technické výchovy, Pedagogická 
fakulta, Univerzita Karlova v Praze      

Kontaktní e-mail: petra.vankova@pedf.cuni.cz     
 

 

I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Bakalářská práce „Pohled žáků a studentů na využívání mobilních dotykových zařízení ve 

výuce“ přesahuje svým rozsahem nároky kladené na bakalářskou práci, což dokumentuje 

téměř 90 stran samotné práce. Nicméně je nutné poznamenat, že rozsah je takovým 

způsobem porušen hlavně kvůli obrazové dokumentaci, respektive grafům dokumentujícím 

dotazník, který student v rámci zadání práce zpracovával. 

Práce obsahuje všechny požadované formální náležitosti, tedy je opatřena titulní stranou, 

zadáním práce, prohlášením autora, abstraktem v českém i anglickém jazyce i klíčovými 

slovy, přičemž některá klíčová slova jsou volena velmi obecně. Přestože se práce nedrží 

předpokládané struktury práce, naplňuje základní charakteristiku i zadání práce. V práci 

není uveden anglický název práce v místě, kde se nachází abstrakt. Bakalářská práce je 

uvedena obsahem, které je číslovaný jako první kapitola, což není standardní v odborné 

práci. Autor umisťuje seznam obrázků a grafů za Obsah, nicméně nejsou uvozeny nadpisem. 

Do práce jsou zařazeny i obě povinné přílohy na konci práce, a to Prohlášení žadatele 

o nahlédnutí do listinné podoby práce. 



Autor využívá převážně elektronické informační zdroje, a to hlavně články z portálu České 

školy a RVP. V textu jsou uvedeny i odkazy na online encyklopedie, převážně Wikipedii a 

komerční webové stránky. Autor volí způsob odkazování na informační zdroje 

prostřednictvím poznámek pod čarou. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Bakalářská práce se drží cíle stanoveného ze zadání, který je mírně v úvodu rozveden, 

nicméně dále rozpracován a autor naplnění cíle ani v závěru nehodnotí. Student nerozvádí 

metody práce v úvodních kapitolách, praktickou část však uvádí krátkou charakteristikou 

dotazníkového šetření, které provádí na druhém stupni základní školy. Využité metody, 

stejně jako postup řešení je adekvátní závěrečné práci. 

V textu se nevyskytují věcné chyby, avšak interpretace množství získaných dat vzhledem 

k navrženým tvrzením v dotazníkovém šetření je na nižší úrovni, což je vzhledem k pojímané 

komplexnosti tématu rozhodně na škodu. I přestože student získal opravdu velké množství 

dat, je schopen je pouze povrchně interpretovat a vyvozovat z nich závěry. 

Autor práce využívá sice správnou terminologii ve vztahu k tématu práce, avšak stylistika a 

způsob prezentace dat v mnoha případech neodpovídá odbornému textu. Autor využívá na 

mnoha místech první osobu jednotného čísla a vlastní konstatování (např. s. 11: „MP3 a MP4 

přehrávače se využívají již málo.“). Student občasně nedokáže vyjádřit myšlenku a končí 

v její polovině, a to již v úvodu celé práce, nebo např. na str. 36. 

V textu se ojediněle vyskytují překlepy: s. 28, 36, 45 a sporná tvrzení: např. s. 47 „Šikana 

u žáků, kteří nevlastní mobilní dotykové zařízení je běžná“. 

Autor opomněl zkontrolovat jednopísmenné předložky na konci řádků. 

  
III. Výsledky a přínos práce  

Autor pro svou bakalářskou práci vybírá zcela aktuální a diskutované téma na základních a 

středních školách po celé České republice a jeho práce ukazuje různorodost pohledu učitele 

a žáka na stejnou problematiku. Bakalářských prací zabývajících se touto tématikou v tomto 

rozsahu je zatím minimální množství a i z toho důvodu doporučuji (revidované) závěry 

publikovat odborné veřejnosti, což souvisí i s využitelností výsledků práce v praxi. 



V bakalářské práci je naplněn cíl stanovený zadáním práce a úroveň jeho dosahování je 

úměrná typu práce, přestože jak už bylo zmíněno, interpretace získaných dat je na nižší 

úrovni a tudíž i formulace závěrů formou doporučení pro praxi je minimalizována. 

 
IV. Zpracování 

Autor se rozhodl vymezovat teoretickou část práce v závislosti na pojmem a jejich 

vysvětlování vzhledem k tématu. Největší pozornost je věnována tabletům, způsobům 

„dotykovosti“ a nejdůležitějším komponentám. Přičemž nutno poznamenat, že autor 

v mnoha ohledech vychází z jednoho informačního zdroje, což není vhodné pro tento typ 

závěrečné práce. Z hlediska logiky textu je zajímavá konstrukce prostřednictvím vymezování 

pojmů pro celou teoretickou část. Logika textu je částečně porušena v kap. 3.4.1 (LCD). 

V kapitole o OS Win 8.1  se najednou objevují odstavce o OS Android. V jednom případě se 

opakují dvakrát ty samé odstavce (s. 43, s. 78). 

Jazykové zpracování bakalářské práce degraduje práci, která je obsahově na vysoké úrovni. 

Autor se nevyvaroval populistickému zpracování, kdy se vžívá do role toho, kdo radí, nikoliv 

objektivně popisuje. Některá slovní spojení a větné celky neodpovídají odborné práci (např. 

s. 27 podkap. Procesor: „Jak rychle bije, tak rychlý je celý tablet.“, v téže kapitole např. „Je to 

jakýsi koktejl, ze kterého je potřeba brát to podstatné“). V práci se vyskytují nevhodné 

formulace (např. s. 31 … „v zásadě nás příliš nezajímá, na kterém technickém zařízení 

pracují.“; s. 33 „Toto logo jistě každý dobře zná.“; „…lze nastavoval velké množství věcí“, s. 38 

„… asi málokdo by neocenil extrémně rychlý internet…“, aj.).  

Dotazníkové šetření bylo interpretováno intuitivně, nebyly využity žádné statistické metody. 

Docházelo k porovnávání mezi celkovými odpověďmi učitelů a žáků. 

Po grafické a formální stránce je práce na odpovídající úrovni. 

 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

1. Co pro Vás vyplynulo nejdůležitějšího z dotazníku vyplňovaném zároveň učiteli a 
žáky? 

2. Jaká doporučení byste doporučil pro praxi při práci s dotykovými zařízeními, 
vzhledem k Vašemu uskutečněnému dotazníkovému šetření? 

 



VI. Celková úroveň práce:  

Práce po formální a grafické stránce odpovídá požadavkům, které jsou pro bakalářskou práci 

určeny, stejně je naplněno i zadání práce. Svým obsahem je na velmi dobré úrovni, kterou 

snižuje neodpovídající stylistické a jazykové zpracování. Autor prokázal schopnost pracovat 

s informačními zdroji, i přestože nejsou voleny zdroje na vědecké úrovni nebo cizojazyčné 

materiály a přestože v textu využívá z jednoho zdroje relativně velký úsek. Autor v práci 

dokázal rozpracovat dotazníkové šetření, které přesahuje limity bakalářské práce i přestože 

interpretace dat a závěry jsou zpracovány povrchně. Práci vzhledem k výše zmíněným 

skutečnostem hodnotím jako dobrou a doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci bakalářskou. 
 
 
 
 
V Praze 28. 8. 2015   

Mgr. Petra Vaňková 
    

           
 
 

 
 

 


