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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE

Autor práce:

Matěj Kulczycki

Obor:

Technické vědy a IT-Geografie

Název práce:

Tvorba pracovního sešituzápadní Asie a severní Afrika pro střední školy

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

9

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

13

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

18

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

18

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

10

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

10

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

93

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Požadavky zadání práce byly splněny, zejména byl vytvořen pracovní sešit k makroregionu z. Asie a
s. Afriky a interaktivní pomůcky spustitelná z DVD, která vhodně doplňuje a rozšiřuje soubor
pracovních listů. Také bylo provedeno zařazení učiva v rámci RVP a ŠVP a soulad rozsahu a obsahu
s existujícími středoškolskými učebnicemi. Vybrané pracovní listy byly otestovány na gymnáziích a
podle výsledků byl jejich obsah upraven tak, aby lépe odpovídal vnímání studentů tempu jejich práce
a úrovni jejich vědomostí a dovedností.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autor pracoval samostatně, konzultace byly využívány ke koncepčním záležitostem. Je nutno
zdůraznit grafickou vyspělost a propracovanost listů, interaktivní pomůcka zatraktivní vlastní témata.

Otázky k obhajobě:
V práci mi v popisu metodiky (metodické listy pro učitele) chybí zhodnocení jejich časové náročnosti.
Kolik času zabere vypracování jednoho listu a je časová náročnost u všech listů podobná?
Podle hodnocení učebnic vychází jako nejvhodnější učebnice vydaná vydavatelstvím ČGS z roku
2010. Používá se podle Vašich zkušeností na gymnáziích taky nejčastěji?
Nakolik je soubor pracovních listů kompatibilní se všemi používanými učebnicemi?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.

V Olomouci 5. května 2013

………………………………………………………
RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D.
vedoucí práce

