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Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu
a charakteru práce).
2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem
k cílům a dalším parametrům práce).
3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám
práce, text je jasně a logicky strukturován).
4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni,
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5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost
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interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy).
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*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky k obhajobě

Poznámky

Celkové hodnocení



Ve svém terénním šetření jste zjistila, že přibližně dvacet procento
pedagogů nevyužívá digitální učební materiály. Prosím
okomentujte, zda jde podle Vašeho názoru o uspokojivý stav.
 Specifikujte, jaký je postup průběžné úpravy digitálních učebních
materiálů po jejich praktickém ověřování, jak se Vám daří je
modifikovat a co Vás k tomu po ukončení projektu motivuje.
Bakalářská práce přináší popis výstupů projektu ESF, který je uveden
adekvátní teoretickou částí. Oceňuji praktický přínos práce pro
zkvalitnění odborného výcviku.

Práci doporučuji k obhajobě.
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