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Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 77
Počet stránek příloh: 1
Počet titulů v seznamu literatury: přiměřeně DP

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 přínos 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):

Doporučení k obhajobě: d o p o r u č u j i

Navrhovaná klasifikace: v ý b o r n ě

Datum: 7.srpna 2012                                                 podpis: doc. PhDr.Hana Kasíková, CSc.

Pokud by se autorka rozhodla pro výzkumný charakter DP, jaký cíl empirického šetření by si 
zvolila? 
Příp. - jaké výzkumné metody by k tomuto hypotetickému záměru použila?

- Zcela nové, velmi důležité téma spolupráce učitelů prostřednictvím nových médií
- Pozitivum je autorčina výborná znalost problematiky včetně nejnovějšího vývoje, 

její profesní angažovanost v aktivitě
- Promyšlená je struktura práce: pečlivý, přehledný popis aktivity je zasazen vhodně 

do rámce celoživotního vzdělávání, jeho současného pojetí, do rámce programů 
EU, dokumentů celoživotního vzdělávání v ČR.Tím se stává text obecnějším 
pohledem na problematiku vzdělávání učitelů v současné době,  na nutnost 
propojujících mechanismů i systémového řešení.

- Výklad tématu je srozumitelný, text se dobře čte (není samozřejmostí u popisů 
projektů)

- Příklady dobré praxe, které dokumentují práci v aktivitě, jsou nenahodile vybrány a 
také dobře popsány

- Občasné (míním tím opravdu jen řídce nalezené) jazykové chyby 
(zejm.interpunkce)

- Oceňuji samostatnost autorky při psaní textu DP a schopnost zareagovat v textu na 
podněty vzniklé v diskusi na konzultacích 
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