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1. Základní zhodnocení závěrečné práce. 

 

Cílem zde prezentované diplomové práce bylo prakticky aplikovat dovednosti získané během 

studia oboru Systémového inženýrství. Tento cíl byl beze zbytku splněn, zejména analytická 

část práce je vypracována velice kvalitně a zodpovědně. Studentka absolvovala mnoho 

osobních konzultací s ředitelkou i lektorkami speciální školy v Chomutově. Prostudovala 

značné množství podkladových materiálů, zúčastnila se konference na dané téma. Vytvořila 

výukový program, který, ač se na první pohled zdá být až primitivní, je plně v souladu 

s potřebami žáků se sníženým intelektem. Některé části programu musely být záměrně 

zjednodušeny, přesto je cca 2/3 žáků s tímto schopna pracovat pouze za asistence odborného 

pedagoga. Výsledný program byl řádně otestován na různých typech výstupních zařízení a 

doupraven. 

 

2. Jak hodnotíte přístup autora ke zpracování závěrečné práce? Pracoval 

samostatně? Byl v pravidelném kontaktu s vedoucím práce? Pracoval na své práci 

průběžně? 

Studentka pravidelně a zodpovědně konzultovala v průběhu celého školního roku, veškeré 

připomínky vedoucího pečlivě zvážila a realizovala. Absolvovala několik prezentací 

průběžných výsledků DP. 

 

3. Odpovídá závěrečná práce uvedenému zadání v plném rozsahu? 

Studentka vypracovala práci ve všech bodech zadání.  

 

4. Jiné poznatky, kritické připomínky. 

Zajímalo by mne, zda studentka narazila v rámci analýzy potřeb žáků se SVP také na jiná témata 

než „uvědomění si hodnoty peněz“ vhodná k realizaci v podobě výukového modulu. 

 

5. Hodnocení formální stránky. Zhodnoťte jazykovou stránku a formální 

zpracování. 

Co se týká formální stránky, nemám žádné připomínky. Po jazykové stránce se vyskytuje 

přiměřené množství drobných překlepů. Celá práce je psaná přehledně, jasně a věcně. 

 

6. Jaký je způsob využití práce? Jsou výsledky práce prakticky využitelné, resp. jsou 

již využívány? Doporučujete výsledky práce publikovat? 

Program vytvořený v rámci této diplomové práce je již s úspěchem používán na 1-ním stupni 

speciálních a praktických tříd při Základní škole v Chomutově. Zájem o něj projevily rovněž 

jiné školy vychovávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto svědčí o vysoké 

kvalitě programu. 



 

7. Zde uveďte, zda práci doporučujete nebo nedoporučujete k obhajobě; vlastní 

hodnocení závěrečné práce (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující) uveďte na 

jiném místě.  

 

Při celkovém zhodnocení mohu konstatovat, že studentka projevila schopnost samostatné 

práce, prezentace vlastních postřehů a názorů, a zejména nesporné analytické a tvůrčí 

schopnosti. Stanovené cíle práce byly splněny. Kvalita a rozsah zpracování odpovídá 

požadavkům běžně kladeným na studenty navazujícího stupně studia. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně. 

      

V Ostravě dne 17. 5. 2014 
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