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Průběh obhajoby: Diplomantka představila svou práci na téma "Sebehodnocení žáků na

2. stupni vybrané ZŠ", výběr tématu práce, výzkumné otázky,
empirickou část (online dotazník, rozhovory s žáky, deskripce
sebehodnocení v žákovské knížce), závěry.

Vedoucí práce vyzdvihl osobní zaujetí tématem, které vnímá jako
problém, které by bylo dobré vyřešit (zjistit příčiny). V empirické
části ocenil přípravu online dotazníkového šetření a další analýzy
(rozhovory s žáky). Zdroje byly zdatně propojeny.

Oponentka vyzdvihla aktuálnost tématu, zaujetí tématem a bohaté
metody sběru dat. Dále konstatovala, že je škoda, že diplomantka
nevyužila zahraniční zdroje k tématu, ocenila však aktuální domácí
zdroje. Celkový přínos spatřovala jak pro autorku práce, tak pro
školu, kde byl výzkum realizován. 

Otázky / okruhy témat:
1. Výběr školy
2. Problémy spojené s realizací výzkumu
3. Souvislost mezi sebehodnocením, hodnocením pomocí známek a
kritériálním hodnocením
4. Sebehodnoticí nástroje 
5. Celoškolní přístup k sebehodnocení žáků
6. Sebehodnocení a úsilí žáků
7. Zajištění návratnosti žákovského dotazníku

Diplomantka odpověděla na všechny položené otázky.
Komise hlasovala a shodla se na klasifikaci známkou výborně. 
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