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Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Případová studie učitele – zavádění technologických inovací do výchovně vzdělávacího procesu patří mezi náročnější
zadání.

Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a
případně i příčiny jednotlivých nedostatků.
Cílem bakalářské práce bylo systematicky zachytit a popsat ve formě případové studie proces zavádění technologické
inovace do výchovně vzdělávací procesu z pohledu učitele. Cíle práce byly naplněny.

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.
Student práci pečlivě konzultoval, byl samostatný a vždy řádně připravený. Je schopný samostatné a tvůrčí práce.

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
Závěrečná kvalifikační práce má teoreticko-empirický charakter. V rámci projektu řízení změny byly definovány cíle
projektu, role a aktéři této změny, byla vypracována SWOT analýza, byl rozpracován detailní plán, byly posouzeny
didaktické možnosti a limity technologie (s konkrétními dopady na vzdělávání), postup její zavádění, vč. uvedení výukových
aktivit, které lze za využití jednotlivých funkcionalit realizovat na jednotlivých typech a stupních škol. Projekt byl časově
náročný a samotné výsledky byly zpracovány v kontextu současného stavu poznání.

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
Práce byla zpracována v souladu s doporučenou šablonou, je bez typografických a jazykových nedostatků.

Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu
s citačními zvyklostmi a normami.
Práce pokrývá relevantní literární zdroje, vč. zahraničních pramenů. Závěrečná práce byla zkontrolována na plagiátorství
v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů.
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Další komentáře a hodnocení

Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.
(nepovinné hodnocení).

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE
Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.
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