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Internetové možnosti tvorby úkolových situací lze považovat za ideu velmi perspektivní. 
Které z funkcí, jejichž využití  pouze internet umožňuje, považuje autor za nejvíce účinnou a 
efektivní ?

Předložená bakalářské práce má charakter úvodní studie k problematice počítačů a jejich 
využití ve škole. Autor vycházel především z praktické činnosti a zkušeností, které v tomto 
směru získal. Ukázalo se, že osobní zkušenost, autorova představa o funkčním využití 
počítačů a jejich konfrontace s teoretickými východisky pedagogických a psychologických 
předmětů vyústila v předložený text. Kapitola, ve které se autor věnuje historii počítačů se 
ukazuje nadbytečná pouze do určité míry. Sledovat nárůst funkcí, využití a zároveň 
zanedbání některých jejich možností včetně vzniku rizik patří do komplexního pohledu na 
počítačovou problematiku. Kapitoly o využití počítačů ve škole jsou spíše přehledové, v 
dalších kapitolách se autor pokusil o  interpretaci vybraných psychologických principů. 
Výběr faktorů motivace a zpětné vazby je nepochybně poznamenán autorovým praktickým 
zaujetím, přínosná je podle mého názoru kapitola o internetových možnostech tvorby 
úkolových situací. Předložené práci chybí sevřenější strukturace, hlubší interpretace 
vybraných zřetelů a pečlivější korektura.
Vzhledem k tomu, že autor  má v úmyslu se touto problematikou zabývat i nadále, jde o 
adekvátní úvodní studii k dané problematice.
Práce splnila požadavky kladené na bakalářské práce a je doporučena k obhajobě.
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