
Posudek diplomové práce Viktorie Kuzmové  
Využití elektronických kvízů a testů v jazykovém vyučování na 1. stupni ZŠ 
 
Viktorie Kuzmová zvolila pro svou diplomovou práci aktuální téma z oblasti didaktiky 
českého jazyka se zaměřením na využití informačních a komunikačních technologií ve výuce. 
Konkrétně se diplomantka soustředí na problematiku využití elektronických kvízů a testů. 
V souladu se studovanou aprobací se zaměřuje na využití technologií ve výuce českého 
jazyka.  
 
V úvodu diplomantka představuje obsah jednotlivých částí diplomové práce a popisuje cíle 
práce. Hlavním cílem je vytvořit přehled jednotlivých funkcí vybraných aplikací, který by 
pomohl učitelům zorientovat se a vybrat vhodnou aplikaci podle konkrétních potřeb.  
 
V teoretické části práce autorka krátce popisuje na typy testových položek, jejich klasifikaci a 
stručnou charakteristiku. Ke každému typu uvádí pečlivě vybraný příklad.  
Ráda bych ocenila kapitolu 2, ve které autorka představuje analýzu aplikací určených 
k vytváření elektronických kvízů a testů. Diplomantka zde velice pečlivě, podrobně a 
přehledně popisuje vybrané aplikace a sleduje celou řadu kritérií. Je zřejmé, že aplikace velmi 
důkladně otestovala. Doporučuji tuto část diplomové práce publikovat, protože může být 
skvělou metodickou pomůckou pro učitele, kteří se rozhodují, kterou aplikaci ve výuce ke 
konkrétnímu účelu použít.  
 
V další části diplomové práce autorka představuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo 
zaměřeno na zkušenosti s využitím vybraných aplikací při výuce českého jazyka na 1. stupni 
ZŠ. Zde si dovolím připomínkovat na str. 41 chybné uvedení výzkumné metody. Vzhledem 
k tomu, že dotazník obsahuje převážně uzavřené otázky, i vzhledem ke způsobu vyhodnocení 
dotazníku (formou grafů, uvedení počtů a procent odpovědí), jedná se o kvantitativní výzkum, 
nikoli o výzkum kvalitativní. 
 
Velice pěkná a velmi obsáhlá je část práce, ve které diplomantka představuje příklady využití 
vybraných aplikací pro tvorbu konkrétních kvízů a testů z českého jazyka. V závěru pak 
diplomantka shrnuje základní zjištění z provedených výzkumů. 
 
 
Po jazykové, stylistické a typografické stránce je předložená závěrečná práce zpracována 
příkladně.  
 
Přes výše uvedenou připomínku doporučuji diplomovou práci Viktorie Kuzmové k obhajobě 
a navrhuji známku „výborně“. 
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