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Průběh obhajoby: V úvodu byla školitelkou představena výzkumná a publikační
činnost doktoranda. Publikační činnost zahrnuje i impaktované
publikace, např. v časopise Field Methods. Dále doktorand představil
svou disertační práci v přehledné a systematické prezentaci.
Následně oponentka docentka Miroslava Černochová představila
svůj oponentský posudek s tím, že kladla dvě otázky týkající se
kritéria měření délky ukotvujících vinět pomocí počtu znaků a
srovnání tohoto měření pomocí počtu slov. Další otázka se týkala
výběru vzorku. Dále byl přestaven druhý oponentský posudek
doktora Prokýška z Jihočeské univerzity. V tomto posudku bylo
především poukázáno na možné přehlednější vymezení cílů a
výzkumného vzorku v disertační práci. Doktorand následně reagoval
na předložené posudky a otázky, systematicky vysvětlil postup při
výběru vzorku, přehledně zdůvodnil volbu měření délky vinět ve své
práci v kontextu svého výzkumu a přehledně představil cíle práce s
rozpracováním plnění tohoto cíle v jednotlivých krocích. Následně
proběhla obecná diskuze týkající se volby neparametrického přístupu
v práci, důležitosti sebehodnocení obecně u žáků a také dalšími
možnostmi využití metody ukotvujících vinět ve výzkumu.
Doktorand reagoval velmi jasně na všechny dotazy a v kontextu své
práce uvedl příklady důležitosti samotného sebehodnocení ICT
znalostí a dovedností u žáků a zároveň i dalšího využití metody
ukotvujících vinět v mezinárodních srovnávacích výzkumech.
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