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1. Obsah práce
Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, teoretické
podložení hypotéz aj.)
Cíl práce je vhodně stanoven a jasně formulován, přičemž je adekvátně doplněn dílčími cíli, které
vedou k jeho naplnění.
Cíle práce vnímám jako aktuální a vycházející ze současných potřeb vzdělávacího systému.

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.)
Autorka vhodně pracuje s domácí i zahraniční literaturou, přičemž využívány jsou tištěné i
elektronické zdroje. Zdroje jsou vhodně citovány a autorka je užívá k rešerši vedoucí k naplnění
hlavního cíle práce.

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.)
Autorka vhodně zvolila metodu kvalitativního rozhovoru, který jí umožňuje detailněji proniknout do
problémů a jejich příčin. Zvolené metodice také odpovídá rozsah výzkumného vzorku.

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost analýzy)
Autorka v analytické části práce správně interpretuje získaná data, a to s ohledem na stanovené cíle
a zvolené metodické postupy. Přičemž získané informace využívá zejména k hledání odpovědí na
zásadní otázky sledovaného tématu. Nadstavbou analýzy dat pak je kategorizace respondentů na
základě jejich přístupu k využívání moderních technologií. Tato typologie by se mohla stát
podkladem pro další výzkum na širším vzorku učitelů, který by již vedl k ověření a zobecnění těchto
kategorií.

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.)
V závěru práce autorka shrnuje výsledky z analytické části práce, přičemž je propojuje s cíli
stanovenými v úvodu.

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu)
Formální úprava:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Strana 1 (celkem 2)

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Stylistická úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující

Citační úroveň:

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující
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Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.)
Formální stránku práce lze posoudit jako velmi dobrou s občasnými nedostatky, zejména v podobě
překlepů.

3. Souhrn
Celkové zhodnocení práce (vč. přístupu studenta, přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické
části aj.)
Práce se zabývá aktuálním tématem implementace moderních technologií ve výuce, přičemž si
stanovila zdravě ambiciózní cíle. Ty se autorce podařilo naplnit využitím kvalitativních výzkumných
postupů a následné interpretace dat. Práce přináší množství zajímavých výsledků, které mohou být
přínosem jak pro školní praxi, tak také pro další výzkum v oblasti geografického vzdělávání a
moderních technologií.

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu)

Otázky k obhajobě
Co byste poradila vyučujícímu zeměpisu, který by zvažoval, zda a jak využít tablety ve své výuce?
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