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Student v rámci úvodní (kvalitní a dynamicky konstruované)
prezentace
představil svou diplomovou práci, která se zabývá problematikou
digitálního vyprávění příběhů. Teoretická část je vzhledem k
nedostatku domácí odborné literatury postavena převážně na studiu
zahraničních zdrojů. Díky existenci dlouhodobých praktických
zkušeností byl diplomant schopen vytvořit vlastní klasifikaci
storytellingových metod, jež je originálním dosud nepublikovaným
dílem, které bude pravděpodobně v budoucnosti často odkazováno.
Teoretická východiska pak byla v rámci práce ověřena na dvou
případech
praktického nasazení metodiky vyprávění příběhů ve výuce včetně
vyhodnocení výsledků. Diplomant svou praktickou činnostv této
oblasti,
která je ještě mnohem bohatší, prezentoval prostřednictvím krátkého
videa..
Přes drobné výhrady, které se týkaly struktury a závěru, jež se
orientuje výhradně na doporučení učitelům, jak zavádět storytelling
do
výuky, byla komise s úrovní práce i s vystoupením a reakcemi
studenta
nadmíru spokojená. To se nakonec projevilo i v samotném
hodnocení.
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