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I. Základní náležitosti listinné podoby práce: 

 Předložená diplomová práce obsahuje 87 stran a 16 příloh (38 stran). Seznam 
použitých informačních zdrojů obsahuje 20 položek, z toho 5 elektronických zdrojů. 
Z hlediska rozsahu splňuje předložená práce požadavky kladené na diplomovou práci.  

 Práce obsahuje titulní list, podepsané prohlášení autora, název v českém a anglickém 
jazyce, abstrakt práce v českém jazyce a v anglickém jazyce, klíčová slova v českém a 
v anglickém jazyce, obsah a seznam informačních zdrojů. Předložená diplomová práce 
obsahuje všechny požadované části. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce: 

 V teoretické části se student, po vymezení výzkumného problému a cíle práce, zabývá 
klasickou učebnicí z hlediska didaktického prostředku a kurikulárního projektu.  

 Po podrobném popisu funkce učebnic a jejich struktura je další část věnována 
metodám, které jsou používány k analýze především podle hodnotících kritérií a 
z nich vyplývajícího hodnocení učebnic. 

 Teoretická část tvoří vhodný úvod do řešené problematiky z obecného hlediska; 
praktická část diplomové práce úzce navazuje na teoretickou část a je složena ze dvou 
částí – dotazování učitelů v ČR a analýzy učebnic ICT v Rusku, na Slovensku a v ČR. 

 Výzkum mezi učiteli v České republice byl proveden prostřednictvím dotazníkového 
šetření e-mailem (31 respondentů). Získané názory učitelů a učitelek z odpovědí 
student vyhodnotil. 



 Hlavní část práce byla věnována podrobné obsahové analýze vybraných učebnic ICT 
v Rusku (22 učebnic), na Slovensku (10 učebnic) a v ČR (4 učebnic).  

 K porovnání výsledků student používá jednak kvantitativní metodu zaměřenou na 
typy úloh a typy aktivity a jednak obsahovou analýzu zaměřenou na obsah učebnic. 

 V závěrečné kapitole student sumarizuje získané poznatky.  
 
III. Výsledky a přínos práce  

 Cíle stanovené v zadání diplomové práce jsou splněny, naopak byly rozšířeny.  
 Zvolené téma srovnání učebnic ICT ve třech zemích považuji za podnětné.  

 
IV. Zpracování 

 Diplomová práce je přehledná, jednotlivé její části na sebe logicky navazují.  
 Po grafické i formální stránce splňuje diplomová práce všechny náležitosti. 
 Cíle stanovené v zadání diplomové práce byly plně splněny. 
 Diplomová práce prokazuje zájem diplomanta o danou problematiku.  
 Odkazy na použité elektronické informační zdroje nejsou uváděny v souladu s citační 

normou, drobné chyby jsou i v citacích klasických informačních zdrojů.  
 
V. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

 Výsledek Vašeho hodnocení učebnic ICT z ČR ukazuje, proč si čeští vyučující vytvářejí 
vlastní materiály. V informačních zdrojích jste neměl uvedenu bakalářskou práci 
PhDr. Hrabáka Hodnocení učebnic a dalších výukových materiálů pro výuku informatiky 
na 1. stupni základní školy. Mohl byste srovnat obě hodnocení českých učebnic? 

 Jak využijete výsledky své diplomové práce? 
 
 

VI. Celková úroveň práce:  

 Diplomová práce Učebnice pro výuku předmětů se zaměřením na ICT a 
informatiku na základní škole v Rusku a na Slovensku splňuje po obsahové i 
formální stránce všechny náležitosti a požadavky, které byly vypsány zadáním. 
Výsledky práce jsou využitelné v praxi.  

 

 
Práci  
doporučuji uznat jako práci diplomovou. 
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