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1. Identifikační údaje 
 

Název práce: Multimediální studijní materiál pro výuku Zpracování dat 

v Excelu – teoretická část 
 Autor práce:  Zuzana Meszárošová 

 

2. Cíl práce 

Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vytvořit multimediální studijní materiál pro 

studenty předmětu Zpracování dat v Excelu. S ohledem na velký rozsah probírané látky je 

příručka zaměřena na funkce, s jejichž použitím v souhrnných příkladech mají studenti 

největší problémy. Práce je tedy zaměřena na vysvětlení práce s textovými a vyhledávacími 

funkcemi. Dalším cílem bylo sestavení metodického doporučení jak se studijním materiálem 

efektivně pracovat. 

 

3. Obsahové zpracování  

Autorka popisuje obecná pravidla pro multimediální prezentace, strukturu a sylaby předmětu, 

a základní charakteristiku použitého software pro tvorbu příručky - eXeLearning. 

V praktické části se autorka věnuje vybraným funkcím, jejich popisu a odkazům, kde studenti 

mohou najít další charakteristiky funkce. Protože se jedná o specifický předmět, nemůže být 

teoretická část oddělena od vysvětlení praktického použití na příkladech. Autorka 

modifikovala příklady ze cvičení předmětu a na nich krok za krokem vysvětluje jejich řešení. 

Na závěr příkladu autorka navrhla ještě tzv. kontrolní změny zdrojových dat, díky nimž si 

může student zkontrolovat, zda jeho řešení je správné. Součástí studijního materiálu jsou i 

zdrojové soubory, je doplněn také několika sadami testových otázek.  

 

4. Formální náležitosti a úprava 

Práce o rozsahu asi 27 stran textu plus přílohy a CD (samotný studijní materiál) nemá 

z hlediska úpravy práce a formálního hlediska žádné závažné nedostatky.  

 

5. Hodnocení 

Autorka splnila zadání bakalářské práce. Řešení dílčích problémů hodnotím jako systémový a 

správný. Zvláště kladně hodnotím samostatný a aktivní přístup autorky. 

Práce je na takové úrovni, že může být bez obav zařazena jako doplňující studijní materiál 

předmětu Zpracování dat v Excelu. S ohledem na použitý program pro tvorbu materiálu je 

případně možné studijní materiál dodatečně doplnit o další ilustrativní příklady.  

Jen bych do budoucna uvítala i další prvek multimediální prezentace - mluvený komentář, 

který je studentům blízký. 

Vzhledem k tomu, že autorka průběžně vše konzultovala, nemám žádné doplňující otázky. 
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