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Zaměření a struktura práce 
Práci z velké části tvoří část popisná uvád
tabletů a ICT obecně. Celá práce se opírá o zkušenosti z
zkušenosti studentky. Stěžejní 
videozáznamu vyučovacích hodin. Studentka používá ke zjišt
protokol reflektující body výzkumného zám
 
Úroveň samostatnosti a reflexe
Vzhledem k charakteru výzkumu a specifickému prost
a prezentovaných zkušeností.  

Využitelnost v praxi 
Výsledky řešení jsou dobře využitelné v praxi
informací, popis aktuální výuky na konkrétní škole, používané metody a aktivity.
 
Práce s prameny 
Práce s prameny je na základní úrovni. V
Literatura je aktuální.  
    
Jazyková a formální úroveň 
Práce je zpracována prakticky na standardní jazyko
naplněna. Str. 7. proč jsou ně
nekvalitní případně rozmazané.
  
Připomínky nebo otázky k dopln
Str. 11, data zveřejněna budou, nebudou 
Co je to studentkou často zmiň
výuka – organizace prostoru. 
výuky, než že by to byla příčina?
 
Splnění cílů a výsledné hodnocení
Cíle definované zadáním byly napln
Kvalitativní rozbor videostudie
Studentka uvádí ke každé kategorii v
pozorované objekty. Práci doporu
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