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I. Základní náležitosti listinné podoby práce:   

Předkládaná práce splňuje po formální stránce všechny požadované náležitosti s rozsahem 
práce 74 stran vlastního textu, s rozsáhlým citačním aparátem a řadou textových i 
elektronických příloh. Použité zdroje jsou v práci nekoretně nebo neúplně citovány (např. 
jméno autora, chybí odkaz při citaci z online zdroje, ne vždy primární zdroj). Množství a 
povaha použitých zdrojů je dobrá a odpovídá tématu práce. Vlastní text, zejména 
v teoretické části, obsahuje řadu překlepů, zdvojených slov či chybnou skladbu věty, což 
občas vede i k nepochopení sdělení (např. str. 12,14,21,22,23,29). Z hlediska grafického je 
práce na kvalitní úrovni. 

 
II. Obsah a odborná úroveň práce:  

Hlavní část práce (kromě úvodu a závěru) je strukturována na 4 kapitoly. 
Kapitola Teoretická východiska se zabývá v jedné části možnostmi využití ICT ve vzdělávání, 
přičemž oblasti multimédií, potažmo videu je zde věnována vzhledem k tématu práce velmi 
malá část. Autor se zde celkem zbytečně rozepisuje o vládní strategii dig. vzdělávání,  LMS 
systémech či virtuální a rozšířené realitě. Tyto části jsou zde uváděny bez hlubšího kontextu 
k tématu práce. Druhou část této kapitoly tvoří specifikace legislativního rámce a 
problematiky inkluze. V celé kapitole chybí hlubší rozebrání problematiky využití videa ve 
výuce s odkazem na kognitivní hledisko, druhy výukových videí a principy a zásady tvorby 
výukových videí. Výčet parametrů ovlivňujících tvorbu a využívání video tutoriálů je 
nestrukturovaný, bez bližšího rozboru a nepodložený. Další částečně teoretická východiska 
k tvorbě video tutoriálů autor uvádí v kapitole 4.5.3 jako součást Metodiky práce, kde uvádí 
výčet požadavků z oblasti technické i kognitivní, avšak bez detailnější vazby na teorii či 
zdroje. 



V kapitole Problematika, cíl výzkumná otázka autor stručně vymezuje problém výzkumu a 
cíle výzkumu, přičemž cíle oproti výzkumným otázkám, ze kterých vycházejí, stavuje pro 
celou diplomovou práci. Vlastní výzkumný design na první pohled vykazuje velké nedostatky, 
které v podstatě určují kvalitu a výsledky výzkumu.  
V Kapitole Výzkumný vzorek a metodika práce je velmi detailně charakterizován výzkumný 
vzorek včetně typu SPU u jednotlivých žáků. Dále je zde popsána metodika výzkumu, 
zpracování výsledků a harmonogram ověření. Zcela zde však chybí zadání a podoba úkolů, 
jejichž řešení jsou v další části práce následně hodnoceny, rozebírány a na jejichž základě 
jsou vyvozovány závěry práce. 
Kapitola Výsledky a jejich hodnocení představuje vyhodnocení a interpretaci výsledků 
výzkumu. Vyhodnocení je z hlediska formálního na kvalitní úrovni, interpretace je však 
založena velmi často na doměnkách autora a je z ní cítit neobjektivní přístup v podobě 
obhajoby použití videotutoriálů (str. 72). 

 
III. Výsledky a přínos práce  

Jedním z výstupů práce je sada videotutoriálů k aplikaci MINECRAFT Education Edition, 
které jsou po technické stránce na kvalitní úrovni, nicméně po didaktické stránce by mohly 
být o něco kvalitnější (větší využití možností multimedií, titulky, rozčlenění na části, 
možnost přeskakovat na konkrétní část apod.). 
Naplnění cílů DP se ne zcela povedlo. Autor porovnává úspěšnost řešení blíže 
nespecifikovaných úkolů na základy programování pomocí textových návodů pro práci 
v prostředí KODU a video tutoriálů pro práci v prostředí MINECRAFT Education Edition. Na 
základě úspěšnosti splnění úkolů interpretuje, že videotutoriály jsou efektivnější, zejména 
pak pro žáky se SPU, resp. se SVP. Dalším zjištěním je, že žáci ve většině případů preferují 
videotutoriály před textovými návody např. i proto, že „v textu nerozumím některým 
odborným výrazům, které se ve videu nepoužívají“. Z toho jasně vyplývá, že textové návody 
z hlediska obsahu kladou vyší náročnost na žáka a není to otázka formy. 
Použité video tutoriály bohužel nejsou uzpůsobeny konkrétním SVP žáků, přičemž vzorek 
žáků s SVP je velice rozličný (např. dyslexie vs sluchové postižení vs ISP z důvodu nemoci 
nebo z důvodu sportovní kariéry).  
Autor tudíž korektně neodpověděl (a ani nemohl na základě použitých metod) na jedu, a to 
asi tu zásadní, výzkumnou otázku Jaká je úspěšnost řešení zadaných úkolů s využitím 
textových materiálů a video tutoriálů u žáků se SVP a žáků bez SVP? 
 
IV. Případné otázky pro obhajobu a náměty do diskuze: 

1. Jaká byla zadání domácích úkolů, resp. úloh, jejichž řešení jste posuzoval? 
2. Jaká byla metodika vyhodnocování úspěšnosti řešení zadaných úkolů? 
3. Kde jsou textová zadání a zadání s video tutoriály pro úlohy k ověření? 
4. Jak jste zajistil, že žáci vypracovávali úlohy samostatně? 
5. Jak byste řešil tvorbu video tutoriálů pro různé typy SVP? V čem by se lišily? 

 
V. Celková úroveň práce:  

Zejména vzhledem k závažným nedostatkům u metodiky výzkumu a neuvedení příkladů a 
řešení, která byla předmětem zkoumání nedoporučuji práci uznat jako práci diplomovou. 
 
V Praze dne: 18. 5. 2018   

 ……………………………………
 PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D. 


