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Souhrnné posouzení: 
Předložená práce z oboru didaktických technologií studenta Maura vhodn
vymezení základních pojmů. Student zde celkem úsp
důležité pojmy oboru. Tato část je charakteristická nadstandardním podílem citací a odkaz
Student konfrontoval názory stě
učebních pomůckách vhodně vymezil jednotlivé kategorie a 
zdrojů. 
Kapitola 3 nepopisuje jen systémy interaktivních tabulí, ale autor v
své působení na zahraniční škole.
a nevýhod interaktivních tabulí. V
Student Maur zde zmiňuje i ně
na další autory. 
Zajímavá kapitola o implementaci speciálních ICT prvk
programovatelných robotů, která
v rámci řešení DP už publikována ve sborníku z
se diplomant Maur zúčastnil.
Student zde opět reflektuje své zkušenosti dosažené zahrani
Praktická část práce obsahuje n
začlenil vhodné interaktivní aktivity. Student zde i pro další autory popisuje detailn
uvedené aktivity, ale co je cenn
dostupné i na přiloženém CD. 
Celá práce je na velice dobré úrovni v
CD  atd. Objem odkazů a citaci je nadstandardní
neobjevují pravopisné, typografické ani stylistické chyby. 
S celou prací a jejími výsledky vystoupil student na mezinárodní studentské konferenci 
(2013) a publikoval opět článek ve sborníku, který je dostupný i 
Přínos celé práce můžeme spat
kde je využívání uváděných technologií sou
přínosem je vytvoření zdařilé teoretické 
výzkumů dalších autorů a vyvozuje záv
studijní materiál pro další studenty.
 
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku: 
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