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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
Práce splňuje náležitosti diplomové práce. Autorka předkládá rozsáhlé spektrum e-learningových, které se
dají využít v hodinách anglického jazyka. Představení těchto programů bylo hlavním cílem práce, který
autorka splnila. Silnou stránkou diplomové práce je přehledná struktura, didaktičnost (především v
částech, kde autorka uvádí, jak se dané programy dají využít ve výuce) a důkladné rozdělení všech
programů dle jejich funkce či využití v hodině.
Autorka ovšem v některých případech popisuje programy/stránky jen velice povrchně (viz pasáž o
youtube, skype, British Council), popřípadě nenabízí jejich využití v hodinách (v případě programu Padlet
se nedozvídáme o využití v hodině, ale autorka jako screenshot v diplomové práci dokonce ponechala
rodinnou konverzaci). Místy se práce odklání od tématu, a tudíž se mohou některé pasáže jevit jako
irelevantní (kapitola o motivaci by byla relevantnější, pokud by byla motivace hodnocena vzhledem k
e-learningu).
Jazyk práce je pak místy neodborný s nedostatečnou základnou v sekundární literatuře (např. str. 16 ...
"advantages that I can think of," str. 29 ... "I believe that many students meet the programmes."),
Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky
znamená, že práce není doporučena k obhajobě.
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Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad):
pravopisné a gramatické chyby mají vliv na čtenářský komfort (např. Abstract, str. 27 - "its´", mimo jiné
str. 43 "advices", m.j. str. 36 "ways how", str. 50 "ofer") a týkají se také členů, slovosledu, časů, časové
návaznosti či nepřímých otázek. Jako rušivé se také jeví odkazování na "teacher" pouze jako "he/his"
nikoliv "she/her" či nedostatečná kontrola (překlepy "lesson plane" či "boarder" místo "border")
Výzkum i celkové pojetí práce nezapadá do současného trendu psaní diplomových prací, jedná se o výčet
programů, které se dají použít při elektronickém vzdělávání a jejich stručná, někdy až vágní
charakteristika.
I přes výše zmíněné nedostatky je však práce přínosná, a to především tím, že splňuje svůj vytyčený cíl.
Práce může sloužit jako užitečný manuál pro učitele, kteří nejsou zběhlí v informačních technologiích a
neví, kde hledat inspiraci v této oblasti. Autorka podává text velice přehledně, a tudíž se v něm čtenář
snadno orientuje. Dílo tedy prezentuje určitý výsek stránek, programů či prostředí, které by mohly být
využity učiteli ve výuce, nenabízí už ovšem, jak k těmto programům přistupovat a jak konkrétně je zapojit
v hodinách.

Témata a náměty k diskusi při obhajobě:
Proč se autorka rozhodla vybrat do sekce "Test Creators" právě stránky Quizlet a Hot Potatoes na úkor
rozšířených aplikací typu Socrative či Kahoot?
Kdo je tím pravým cílovým čtenářem? Na jedné straně popis toho, co je to youtube, na druhé straně se
automaticky počítá s tím, že čtenář ví, jak se přihlásit na elektronický účet či jak zaplatit členství.
Jak se sama autorka staví k e-learningovým programům, vidí je jako přínosnou součást výuky? Které ze
zmíněných považuje za nejužitečnější?

Práci tímto
Datum:

doporučuji
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nedoporučuji k obhajobě.

5. 9. 2017

Podpis:

Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu
studenta v průběhu obhajoby.
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