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Zaměření a struktura práce 
Předložená diplomová práce má př
Studentka teoretickou rešerší navazuje na dosavadní výzkumy a sumarizovaná fakta a to nejen
českojazyčná, ale také zahraniční. Struktura práce je volena s
jsou velice vhodně. Studentka postupuje od nástroj
produkty k metodám výzkumu a jejich aplikaci na cílovo
kriteria, podle kterých bude směřovat své preference cílová skupina
kvalitativními metodami kritéria 
než většina výzkumníků, kteří hodno
respondentům.  
 
Úroveň samostatnosti a reflexe
Jedná se o práci původní s návazností 
navrhované techniky školitelem a 
Zkušenosti a výsledky práce jsou č

k řešení byl nadstandardní. 

Využitelnost v praxi 
Práce byla vytvořena na požadavek praxe a její výsledky budou sloužit pro další výzkum pracovišt
Pro širokou i nepedagogickou veř
s multimediálními učebnicemi. P
výzkumných postupů a další získaná data.
doporučení pro praxi nebo další sm
studentským projektem SGS-2013
struktury. 
 
Práce s prameny 
Práce s prameny je nadstandardní
zdroje jsou relevantní a aktuální. 
    
Jazyková a formální úroveň 
Formální stránka práce je v pořádku
chyby a je na vysoké grafické úrovni.
 
Připomínky nebo otázky k dopln
Studentka uvádí, že pro respondenty byl
učebnice. Může mít vliv shodný graf. layout u multimediální u
orientaci žáků v obou mediích?  
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení
Cíle práce byly nadmíru splněny. Studentka se s
Olympiáda techniky Plzeň 2014 a své postupy a 
hodnocení výborně. 
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