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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a p řínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 

 
 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): Práce odpovídá požadavkům kladeným na 
diplomovou práci.  
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji  
 
 
Navrhovaná klasifikace: výborně 
 
 
Datum, podpis: 27.8.2012 

 
1. Definujte cíl práce a reflektujte jeho splnění. 
2. Lze v rámci zapojení členských zemí EU do projektu sledovat rozdíly v množství 

realizovaných projektů/aktivit  a v přístupu k samotnému projektu eTwinning, 
případně jisté kulturní stereotypy? 

3.  Za jakým účelem jsou nejčastěji kontaktována národní podpůrná střediska 
eTwinning?  

4. Jak lze charakterizovat vztah mezi (projektovou) výukou a zapojení do iniciativy 
eTwinning? Výuku kterých předmětů lze prostřednictvím projektu obohatit? 

 

 
Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na téma eTwinning, tedy na jeden 

z významných vzdělávacích projektů EU. Motivace k volbě tohoto tématu je vzhledem 
k pracovnímu zařazení autorky zřejmá. Popis projektu je jistě velmi přínosný od odborníka 
pracujícího v dané oblasti. Velmi oceňuji detailní, srozumitelnou a výstižnou analýzu tématu 
a popisy projektů. Naopak by práci obohatil jistý vlastní vklad, například ve formě 
praktických návrhů na vylepšení užívání aplikací na internetovém portálu (nejen popis jejich 
funkcí) nebo  na intenzivnější zapojení škol do projektů na národní i evropské úrovni. 

Práce má pečlivě promyšlenou strukturu, kapitoly na sebe vhodně navazují. Délka 
textu je adekvátní. 

Obsahová stránka  práce je v pořádku. Zpracovaná podtémata byla vhodně zvolena  
a kvalitně vystihují současnou situaci v rámci realizace projektu.  

Autorka je vzhledem ke své praxi v rámci projektu dobře orientovaná a čerpala 
z aktuálních a relevantních českých i zahraničních zdrojů. Citace odpovídají citační normě, 
ale na několika místech nelze rozlišit přímou a nepřímou citaci. V první kapitole věnované 
celoživotnímu učení ve vztahu k projektu eTwinning v některých případech autorka zmiňuje 
fakta, která by měla být citována. Odborná terminologie je v aplikována správně. Ze 
stylistického a formálního hlediska práce odpovídá předepsaným požadavkům. 

Cíl práce sice vyplívá z povahy a obsahu textu, ale není explicitně vymezen ani 
zpětně reflektován.  

Pozitivně hodnotím třetí a čtvrtou kapitolu, které obsahují příklady dobré praxe a 
jsou velmi inspirativní. Zajímavé a podnětné jsou především projekty mateřských škol.  

Oceňuji volbu velmi aktuálního tématu a jeho zpracování obohacené o zkušenosti 
autorky, ale také komplexní analýzu problematiky v kontextu českého školství. 
 


