Recenzní posudek pro ODZ (1. a 2. recenze) – VZOR
Název ODZ:
Číslo ODZ:
Jazyk:
Úroveň:
Autor:
Instituce:
Recenzent:
Instituce:
a) Multikriteriální hodnocení (všechna pole musí být vyplněna):
Kritérium
Přiměřenost
zamýšlené cílové
skupině (tj.
studentům VOŠ)
Soulad
s kurikulárními
dokumenty
Rozsah materiálu
Definice
studijních cílů
Odborná
správnost a
jazyková kultura

Popis

Splněno
ANO/NE

Materiál odpovídá věku cílové skupiny, jejím zkušenostem,
schopnostem a předpokladům.
Materiál je zaměřen na rozvoj kompetencí, které jsou
v souladu s aktuálními závaznými kurikulárními
dokumenty.
Materiál splňuje rozsah podle schválené osnovy.
Materiál obsahuje správně stanovené studijní cíle.
Materiál zpracovává vzdělávací obsah, který je v souladu
se stavem poznání v příslušných odborných disciplínách,
obsahuje aktuální odkazy na další zdroje, umožňuje
aktualizaci, jazyková kultura respektuje pravidla pravopisu
jazyka, ve kterém je materiál napsán.

Účelnost využití
multimediálních a Materiál účelně a přiměřeně využívá obrázků, animací,
dalších
videí, interaktivních prvků a testů.
komponent
Materiál uplatňuje rovný přístup ke vzdělávání a výchovu
Soulad s Ústavou
k objektivním a tolerantním názorům a splňuje požadavky
a právními
vyplývající z autorského zákona a dalších právních
předpisy ČR
předpisů.
Metadatové
Materiál obsahuje klíčová metadata (popis materiálu a
popisky
jeho využití ve vzdělávání).
Materiál je k dispozici pod veřejnou licencí (Creative
Podmínky užití
Commons 4.0, ve variantě BY nebo BY-SA).
Materiál je veřejně dostupný, a to tak, že jeho zobrazení či
Online
stažení nevyžaduje od uživatele žádné dodatečné
dostupnost na
podmínky (uhrazení poplatku, zadávání přístupového
internetu
jména či hesla, uvádění osobních údajů, registraci atp.).

(jen 2.
recenze)
(jen 2.
recenze)

1

Materiál je dostupný prostředky, které má potenciální
uživatel k dispozici. Materiál je ve formátu používajícím
Otevřenost a
standardy s volně dostupnou specifikací (otevřené
interoperabilita
standardy, např. HTML5, ODF, PDF, prostý text, docx, xlsx,
pptx, xml, JPEG, PNG, GIF, SVG, MPEG4, WebM, MP3 atd.).
Technické
Materiál dodržuje typografická pravidla, naplňuje
zpracování
estetické a grafické požadavky.
Materiál je přizpůsoben zamýšlenému účelu, např.
Přizpůsobení
prezentaci, zprostředkování informací (poznatků, učiva),
didaktické a
osvojení poznatků, rozvoji dovedností, formování postojů,
organizační funkci ověřování a hodnocení výsledků učení, motivaci,
plánování, řízení procesu výuky.
Uživatelská
S materiálem lze pracovat intuitivně, uživatel se v něm
přívětivost
snadno zorientuje a snadno se naučí s ním zacházet.

(jen 2.
recenze)
(jen 2.
recenze)
(jen 2.
recenze)
(jen 2.
recenze)

b) Připomínky (nepovinné pole):

c) Shrnující hodnocení (nepovinné pole):

d) Závěrečné doporučení recenzenta (povinné pole):
Materiál (ODZ) doporučuji/nedoporučuji (nehodící se odstraňte) k finalizaci/k vyzkoušení a
prověření v praxi škol.

Datum:
Podpis recenzenta:
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