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1. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka při zpracování závěrečné práce postupovala dle osnovy zadání, tudíž 

v závěrečné práci prezentovala všechny dílčí úkoly plynoucí ze zadání. 

 

2. Jak hodnotíte předloženou závěrečnou práci z hlediska struktury a návaznosti 

jednotlivých částí práce, případně jejich úplnosti? 

Závěrečná práce je kromě úvodu a závěru členěna do sedmi kapitol. Návaznost 

jednotlivých kapitol je v souladu s postupem zpracování. 

 

3. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

V teoretické části závěrečné práce autorka řeší problematiku zdravotně postižených 

v souvislosti s využitím ICT v oblasti vzdělávání.  Zde autorka zmínila i nejnovější 

produkty na trhu. V praktické části se autorka zabývá analýzou stávajícího stavu a 

analýzou potřeb v prostředí školy vzdělávající žáky se SVP. Návrhem a realizací 

výukového modulu se autorka věnovala nejvýrazněji. Výstupem závěrečné práce je 

softwarový produkt zaměřený na práci s penězi – finanční gramotnost. Z práce vyplývá, 

že výukový modul je již ve škole používán. 

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Softwarový modul působí z hlediska zpracování velmi jednoduše. Autorka by se měla 

více zaměřit na grafické provedení a oživení. Z hlediska funkčnosti a efektivnosti 

odpovídá požadavkům cílové skupiny. 

  

5. Zda a v jakých částech přináší závěrečná práce nové poznatky?  

Výukový modul zaměřený na práci s penězi je novým podpůrným nástrojem ve 

vzdělávání žáků se SVP – oblast finanční gramotnost.  

  

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních materiálů? 

Z práce vyplývá, že hlavním zdrojem teoretické části byla kniha Pomůcky pro osoby se 

zdravotním postižením a získané informace účastí na konferenci INSPO. V teoretické 

části, při zpracování výukového modulu autorka využila znalostí odborníků z oblasti 

speciální pedagogiky. 

 

7. Hodnocení formální stránky. 

Vlastní text práce obsahuje velmi málo chyb resp. překlepů. Formálně je diplomová 

práce zpracována velmi dobře. Nechybí zde seznam zkratek, seznamy obrázků, tabulek 

a grafů. 

 

8. Jaký je způsob využití práce? 

Využití práce je zejména ve využití výukového modulu ve výuce žáků se SVP. 

 

9. Celkové hodnocení práce. 

Diplomovou práci tímto doporučuji k obhajobě před státní zkušební komisí. 



 
 

 
 

   

Otázky:  

 

Jak dlouho autorka předpokládá využívání výukového modulu, případně jako bude řešit 

případné úpravy a aktualizace? 
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