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Souhrnné posouzení: 
Předložená bakalářská práce m
výtahové techniky a vhodně je transformovat do podoby výukového kurzu.
student provedl rešerši dostupné literatury, kde reflektoval uvád
s historií výtahové techniky. Kapitola o historii je i sou
historii samotného oboru se jeví p
a reflektuje vlastní zkušenosti.
V kapitole charakter výuky student popisuje volným textem reálnou praxi na jeho SŠ, 
v některých odstavcích můžeme najít popisy pedagogických situací a reakci u
Student zde bohužel občas používá nestandardní výrazy (direk, psací ná
až běda...) nebo se názorově 
trest).  Kapitola a její podkapitoly jsou zda
když studentem podané relativn
Kapitola obsah kurzu pojednává o možnostech stanovení obsahu samotného kurzu, obsah je 
zde i přiložen a jeho průběh po stránce teoretické i praktické výuky popsán.
Kapitola realizace výukového kurzu již popisuje 
– e-learningového výstupu. Jelikož byl obsah vytvo
kontaktní výuce pomocí interaktivní tabule, student získané zkušenosti lí
kapitoly o didaktických pomůckách.
Vyhodnocení závěrečného testu 
nicméně do hlubších úvah např
své výuky sestrojil jednoduchý dotazník, kterým sleduje 
jsou pouze 4. Pochopili studenti obsah kriterií? Vysv
např. pod Organizační přípravou výukového modulu?
Přílohou je samotný kurz, který je zárove
Kurz je i součástí řešení ESF projektu domovského pracovišt
podobě a současně výsledky 
vědecké a odborné konferenci.
Samotný text bakalářské práce je psán trochu specifickým jazykem poznamenaným 
prostředím, v němž se student denn
chyby, nebo překlepy.  
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