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Student: Bc. Jiří Blažek
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Identifikační číslo studenta: 30891303

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy - informační a komunikační technologie

Identifikační číslo studia: 414770
Datum zápisu do studia: 27.06.2013

Název práce: Školní metodik ICT v mezinárodním kontextu
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy - informační a komunikační technologie

Vedoucí: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.

Datum obhajoby : 19.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Student v rámci úvodní prezentace představil svou výzkumně

zaměřenou
diplomovou práci, teoretická východiska a způsob řešení, které bylo
na
zpracování teoretických předpokladů pro práci školního koordinátora
(metodika) ICT a založeno na dotazníkovém šetření, jehož cílem
bylo
odhalit podmínky jeho činnosti v mezinárodním kontextu. Právě
mezinárodní rozměr celé práce pracující s daty získanými z 5 zemí,
je
tím, co tuto práci zřetelně odlišuje od průměru. V rámci obhajoby se
diplomant orientoval hlavně na porovnání svých zjištění s výsledky
publikovanými Mgr. Čemusovou v závěrečné práci, která stejnou
problematiku mapovala v našem domácím prostředí.
Přes drobné výhrady, které se týkaly hlavně způsobu zadávání otázek
a
zpracování výsledků dotazníku, byla komise s obsahem práce
spokojena.
Za zvláštní pozornost stojí velmi zdařilé, až profesionální vystoupení
studenta při obhajobě.V rámci diskuze bez problémů reagoval na
všechny
připomínky a dotazy přítomných.
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