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Průběh obhajoby: Student ve svém úvodním vystoupení seznámil komisi s předmětem
své práce, stručně popsal řešenou problematiku a jím zvolený přístup
k jejímu řešení, východiska, pojetí, návaznosti na strategické (SDV)
a kurikulární (RVP) dokumenty z pohledu IKT a HV a výzkumy z
oblasti HV jako východiska mj. pro návrh vlastních aktivit. V další
části svého vystoupení se věnoval cílům práce a podrobněji rozvedl
dílčí etapy řešení a příslušné metody. Následně představil hlavní
výstupy své práce a zhodnotil její aktuálnost a přínos,
charakterizoval význam navržených aktivit pro HV a rozvoj
digitálních kompetencí. Po vystoupení studenta se k práci vyjádřil
její vedoucí a po něm oponent, zaměřili se na obvyklé pohledy při
posuzování BP. Oba ve svém vystoupení položili doplňující otázky,
které následně student uspokojivě zodpověděl. Nakonec předseda
komise zahájil rozpravu pléna přítomných nad tématikou práce. V
diskuzi byly vzneseny dotazy k teoretické i praktické části práce,
které student uspokojivě zodpověděl. Po skončení rozpravy
poděkoval předseda komise za obhajobu a zahájil uzavřené jednání
komise.
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