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Zaměření a struktura práce 
Práce je zaměřena zejména prakticky i s
vytvořenými pomůckami. Přínos práce spat
i výzkumná sonda, dle slov studentky k
volena vhodně, studentka postupuje od teoretických p
 
Úroveň samostatnosti a reflexe
Reflexe je dostupná zejména v
Studentka uvádí závěry z aplikace n
na chyby. 

Využitelnost v praxi 
Práce je v praxi celkem dobř
uplatnitelné nejen v pedagogické praxi.
 
Práce s prameny 
Studentka zvolila méně přehledný cita
tento typ práce na standardní úrovni a cita
práce. Zdroje jsou relevantní, ovšem jen 
    
Jazyková a formální úroveň 
Vlastní obrázky, fotografie mají 
nečitelný text a nelze jej takto ve výuce použít. Pro zpracování nám
šablonu nakl. Raabe, což se pozitivn
Oceňuji transkripci obsahu videa.
spojovníky, pomlčky nebo „plstˇ“
 
Připomínky nebo otázky k dopln
Obrázky z televize (str. 26) nejsou vlastním zdrojem. Obrázky didaktické techniky jsou 
možné, ovšem celkem zbytečné
tablet. Str. 37 Movie Maker už není sou
respondentů jako o žácích a dě
jsou žáci 5. ročníku i žáci ekoateliéru. V
metoda výzkumného šetření? 
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení
Definované cíle byly splněny ve standardní kvalit
evidentní. Doporučuji k obhajob
především za formální zpracování.
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