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Souhrnné posouzení: 
 
Cílem bakalářské práce bylo vytvoření multimediální učebnice pro část předmětu Stolničení, 
zvanou nápojová gastronomie. Vytvořené dílo reaguje na nedostatek moderních studijních 
materiálů pro tuto specifickou vzdělávací oblast. Po stránce obsahové a didaktické nahrazuje 
či doplňuje existující zastaralé, neúplné nebo formou nepřijatelné studijní materiály. 
První část práce reflektuje současný stav oboru a předmětu na současných „hotelových“ 
školách a nahlíží do historie nápojové gastronomie. Tato část uvádí čtenáře do celkové 
problematiky a zavádí odborné termíny.  
V další části práce se student zabývá výběrem a popisem vhodných technických výukových 
prostředků k distribuci vzdělávacího obsahu směrem k žákům. Kromě didaktické techniky se 
student věnuje i teorii kolem multimediálních a interaktivních pomůcek, konkrétně prezentací 
a multimediálních učebnic. Všechny tyto části závěrečné práce studenta Příbka jsou 
povětšinou teoretického charakteru, ale můžeme zde najít i vlastní reflexi nebo doporučení 
z jeho bohaté oborové praxe. Práce s literaturou i zahraniční je dostatečná a zdroje či citace 
jsou uváděny. Charakter práce neumožňuje rozsáhlejší pedagogické či didaktické rozbory. 
Největším přínosem pro obor a společnost je vytvoření první verze multimediální učebnice 
nápojové gastronomie, která je zde přístupná na DVD nebo online na youtube.com.  
Vytvořená multimediální učebnice využívá výhod autorského programu ProAuthor. Texty 
učebnice jsou inovované a aktualizované. Student používá ve většině případů vlastní obrázky 
a kapitoly jsou doplněny o instruktážní videa. K tematickým celkům nechybí jednoduché 
autotesty a odkazy na uvedená videa v HD kvalitě. 
Tvorba multimediálních studijních materiálů je relativně složitou záležitostí vyžadující celou 
řadu znalostí a dovedností od práce se specifickými SW a různou technikou. Zároveň musí 
být autor specialistou oboru, pro který učebnici nebo e-kurz vytváří. 
Student dodržel zadání práce a rozsah práce vyhovuje vyhlášce děkanky FPE. 
 
Práci studenta Příbka hodnotím pozitivně, doporučuji ji k obhajobě s hodnocením: 
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