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Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a odůvodnila jeho výběr. Dále

studentka představila komisi strukturu práce a stručně pohovořila k
obsahu jednotlivých kapitol. Empirická část práce byla představena v
následující struktuře. Nejdříve studentka hovořila o průběhu
výzkumu, zvolených metodách, které byly součástí jejího výzkumu.
Poté shrnula závěry svého výzkumu. Studentka samostatně
představila cíle, metody a hlavní závěry práce. Vyslechla shrnutí
obou posudků. Reagovala výborně na následující otázky a náměty k
diskusi:

Jakou podporu by podle vás měli získat začínající učitelé pro to, aby
učebnicové materiály dokázali využívat a případně adaptovat
efektivněji? 
Autorka v první kapitole své práce uvádí, že je pro ni překvapující,
že učebnice jsou velmi důležité i pro rodiče žáků. Rodiče podle
autorky: „vidí v učebnicích rádce a průvodce domácí přípravou
svých dětí. ...volají po tom, aby si žáci učebnice nosili domů“ (s.
11). Mohla by prosím autorka doložit, jak dospěla k tomu závěru?
Která ze svých výzkumných zjištění považuje autorka za nejvíce
překvapivá a která naopak potvrdila její očekávání?

Všichni přítomní členové hlasovali o klasifikaci a shodli se na
výsledku 1.
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