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"Rozvoj sebehodnocení u žáků v ISCED 2", témata teoretické části
ve vztahu k empirické části, metodologii, výsledky empirické části a
v sebereflexi uvedla, co vše se při zpracování bakalářské práce
naučila a udělala by v příštím školním roce jinak.
Vedoucí práce zdůraznila výběr tématu ve vztahu současné práce
autorky jako začínající učitelky víceletého gymnázia. Ocenila práci s
aktuálními českými i zahraničními zdroji, vyrovnání se s rozdílnou
terminologií konceptů formativního hodnocení. Ocenila zejména
samostatnou práci autorky a promyšlenost postupného zavádění
technik sebehodnocení v širším kontextu formativního hodnocení.
Vývoj žáků by si zasloužil podrobnější rozpracování včetně
individuálních pokroků žáků vzhledem k jejich charakteristikám,
které byly podrobně popsány v metodologické části. Za nejzdařilejší
považuje vedoucí práce Shrnutí, kde autorka odpovídá na výzkumné
otázky a zamýšlí se i nad doporučením pro učitele.
Oponentka ocenila výběr témat v teoretické části a potřeby
individuálního pohledu na žáka, který si autorka uvědomovala a
provázela ho celou prací, text je srozumitelný a čtivý. Ocenila i
vytvoření bezpečného prostředí pro žáky a zaujetí tématem, postupné
a srozumitelné zavádění témat a sebereflexi témat. Oponentce
chyběla bližší specifikace metodologie – jak přesně probíhal výzkum
– obrovský kus práce se nepodařilo prodat, není popsán. Jako design
výzkumu by se oponentce hodil více akční výzkum než případová
studie, což dává více prostoru zpracování vlastní zkušenosti.
Ocenění toho, že si je studentka vědoma úskalí, kde se míchají dvě
role – výzkumník a zkoumá sám sebe. De facto to akční výzkum byl,
i když to v práci výzkum není – primárním zájmem byla vlastní
zkušenost. Zaměřit ještě reflektivní techniky na to, jak tuto změnu
žáci prožívají. Lepší by bylo směřování akčního výzkumu a vylepšit
nedořečenost a místy neodborný jazyk.

1 Veronika Müllerová



Studentka odpovídala na tyto otázky členů komise:
1. Proč se nejvíce osvědčila technika „Dopis sobě“. Jak to víte?
2. Individuální posuny svých žáků a pokus o zobecnění.
3. Závěrečné shrnutí, které by shrnulo práci jako celek v širších
souvislostech i s odkazem na literaturu prostudovanou v teoretické
části práce.
4. Terminologie – odpovídání celými větami.

Komise hlasovala a shodla se na známce výborně.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

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

 Mgr. Kateřina Novotná, Ph.D. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2 Veronika Müllerová

http://www.tcpdf.org

