
Číslo zápisu / číslo ve spisu: 509701/.....

UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Bc. Dominik Raška
Datum narození: 19.07.1990
Identifikační číslo studenta: 79541091

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školy

Identifikační číslo studia: 509701

Název práce: Formativní hodnocení – vícečetná případová studie o implementaci
formativního hodnocení do edukační reality

Pracoviště práce: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
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Průběh obhajoby: 1. Diplomant strukturovaně představil svou práci na téma

"Formativní hodnocení - vícečetná případová studie o implementaci
formativního hodnocení do edukační reality" (téma práce, teoretická
východiska, zvolenou metodologii, výsledky výzkumu).
2. Vedoucí práce připomenul návaznost této práce na bakalářskou
práci věnovanou spravedlivému hodnocení; dále konstatoval, že
teoretická část práce je dobře zpracovaná - od nejobecnějšího ke
konkrétnímu; v empirické části chybí explicitní stanovení základní
výzkumné otázky; chybí uvedení, co je definováno jako případ;
ocenil však hloubku popisu, citlivost interpretací a uspořádání
výzkumného zjištění.
3. Oponentka práce vyzdvihla volbu tématu, zpracování práce,
kultivovaný způsob vyjadřování, vhodnou volbu metodologie,
pečlivé zpracování dat a jejich vhodnou interpretaci. Chybí jen
explicitní definice případu a zařazení diskuzní kapitoly.
4. Diplomant uspokojivě odpověděl na všechny otázky komise
(nejzásadnější výzkumné zjištění; přínosnost výzkumných zjištěních
pro reálnou školní praxi; obtíže při realizaci empirického výzkumu;
definice výzkumného případu; pohled žáků na zavádění formativního
hodnocení; Pravidla pro hodnocení žáků ve ŠVP; kritika
formativního hodnocení z pohledu učitelů).

Komise hlasovala a shodla se na známce výborně.
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