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studentka představila komisi strukturu práce. Studentka s dopomocí
představila cíle, metody a s velikou dopomocí hlavní závěry práce. 

Vyslechla shrnutí obou posudků. Reagovala na následující otázky a
náměty k diskusi:

V jakých teoretických aspektech posouvá práce vaše poznání o
využití ICT v prostředí primární školy? Promyslete na základě studia
odborných zdrojů. 
Jak jste přemýšlela o propojení teoretické a praktické části práce? 
Vyhledejte data z aktuálního výzkumného šetření v oblasti využívání
ICT ve výuce na školách v ČR a vyberte ta, která jsou relevantní pro
srovnání vzhledem k řešení vaší práce a zároveň jsou pro práci
současného učitele významná. 

Zpracování teoretické části práce neposkytlo autorce dostatečně
kvalitní východiska a zázemí pro řešení tématu v praktické,
výzkumné části. Cíl praktické části není příliš náročný a tedy nosný.
Výsledky dotazníkového šetření autorka vyhodnotila pouze
kvantitativně a nepokusila se o hlubší analýzu a interpretaci dat. 

Výkon při obhajobě stejně jako předložené práce je hraniční.

Všichni přítomní členové hlasovali o klasifikaci a shodli se na
výsledku 3.
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