
Číslo zápisu / číslo ve spisu: 414619/.....

UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta
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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2017/2018

Jméno a příjmení studenta: Andrea Veverková
Datum narození: 20.09.1988
Identifikační číslo studenta: 92672970

Typ studijního programu: magisterský
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Tělesná výchova
Identifikační číslo studia: 414619

Název práce: Využití portfolia pro sebehodnocení žáků ve 3. ročníku ZŠ

Pracoviště práce: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

Datum obhajoby : 21.05.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Diplomantka představila svou práci na téma "Využití portfolia pro

sebehodnocení žáků ve 3. ročníku ZŠ", cíle své práce, strukturu
teoretické části práce, charakteristiku výzkumného souboru, metody
sběru dat a výsledky.

Vedoucí práce ocenil samostatnost práce, tvůrčí uchopení tématu,
inovativnost, přístup ke zpracování dat.

Oponentka ocenila zaujetí autorky práce problematikou inovativních
přístupů k hodnocení žáků a práci považuje za velice přínosnou.
Dále ocenila design výzkumu, zpracování výzkumu. Zásadní význam
spatřuje v objevování funkčních nástrojů, kterými se diplomontka
snaží inovovat vlastní praxi, a důkladné a dlouhodobé sledování
posunu u vybraných žáků. 

Okruhy témat:
1. Představení nástroje "kalendářů" a techniky semaforu
2. Největší problémy při vypracování práce
3. Jaké praktické poznatky přinesl výzkum autorce pro diplomovou
práci  
4. Co bylo při studiu odborné literatury klíčové pro pedagogickou
praxi autorky
5. Výhody a úskalí při zkoumání vlastní praxe v roli výzkumníka
6. Sdílení zkušeností s ostatními
7. Téma práce v kontextu celé školy

Diplomantka odpovídala velice poučeně na všechny otázky, výborně
reflektovala svou práci.

Andrea Veverková
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Komise hlasovala a shodla se na známce výborně.
Doporučuje navrhnout práci na cenu Agon za mimořádnou
závěrečnou práci.

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: PhDr. Karel Starý, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. ............................

 doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. ............................
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