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HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Vedoucí práce 

Autor práce:  Bc. Jan Topinka 

 

Název tématu:  Základní ovládání tabletu - studijní opora pro seniory 

 

Dodržení minimálního přípustného rozsahu práce 
  

Splnění bodů zadání 
   

Případný komentář:        

 

 

 

 Předmět hodnocení Nadprůměrné Průměrné Podprůměrné 

1  Formulace cílů a metodika zpracování práce 
   

2  Logická struktura a členění práce 
   

3  
Rozsah a úroveň použitých zdrojů, bibliografické 

citace (dle platné ČSN ISO), poznámkový aparát    

4  Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava práce 
   

5  Kvalita zpracování tématu práce 
   

6  Formulace vlastních závěrů, vlastní přínos autora práce 
   

7  --- 
   

Doplnění hodnocení, připomínky, dotazy: 

Autor předložil diplomovou práci, kterou rozčlenil do dvou hlavních kapitol, kdy vlastní text práce je 

v rozsahu 51 stran. Kontrola plagiátorství sice ukazuje shodu 17%, ale je to kvůli tomu, že rozdělaná 

práce byla odevzdána v zimním semestru ak. roku 2018/2019 v rámci předmětu ZDP. Hlavním cílem 

práce bylo navrhnout a vytvořit studijní opory pro kurz Základy ovládání tabletu. 

Jak bylo uvedeno výše, práce je strukturována na dvě hlavní části: teoretickou a praktickou. V teoretické 

části autor představil období stárnutí, kdy se zaměřil na jednotlivé fáze a specifika stárnutí. Dále se 

zaměřil na to, jakým způsobem probíhá vzdělávání seniorů a jaké jsou zásady tvorby studijních opor pro 

seniory. V teoretické části autor prokázal schopnost pracovat s odbornou literaturou a nacházet 

souvislosti.  Pozitivně hodnotím i to, že autor zůstal zaměřen na problematiku seniorů a zbytečně 

neodbíhal do obecné problematiky vzdělávání. 

Druhá stěžejní část práce byla věnována praktické části, kde jsou nejdříve popsány vytvořené studijní 

opory, kvituji, že papírové studijní opory byly doplněny i o kvalitní elektronickou verzi. Důležité je, že se 

nejedná o identické verze, ale v elektronické verzi mohou studenti najít instruktážní videa, která by jim 

měla usnadnit studium. Jako velice přínosné hodnotím i to, že i přes značný časový tlak byly vytvořené 

opory nejdříve podrobeny recenznímu řízení pěti experty na vzdělávání seniorů. Zde se nabízí otázka, 

jakým způsobem probíhal samotný výběr jednotlivých expertů. Po recenzním řízení proběhlo pilotní 

testování na cílové skupině seniorů v kurzu Základní ovládání tabletu realizovaném na pobočkách 

Unvierzity třetího věku ZČU v Plzni a v Klatovech. Praktická část je uzavřena diskuzí získaných výsledků 

výzkumného dotazníkového šetření, které proběhlo mezi účastníky pilotního ověření. Na základě 

získaných připomínek od expertů i studentů byly studijní opory upraveny do finální podoby. 

Předložená práce působí uceleným dojmem, kdy je patrný autorův osobní přístup, zde se snad nabízí 

otázka, jak hodně mohly být výsledky ovlivněny skutečností, že samotná výuka byla realizována 

autorem.Nicméně i přes tuto skutečnost se jedná o kvalitní práci, kterou hodnotím jako výbornou. 

Celkové hodnocení práce 
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