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Průběh obhajoby: Studentka představila cíl práce, kterým bylo zjistit spokojenost se

systémem pro evidenci známek Bakaláři z pohledů učitelů. V teoretické
části studentka definovala nejdůležitější pojmy včetně legislativního
zakotvení rámce pro žákovskou knížku a porovnala téma rovněž se situací
v zahraničí. Například ve finském vzdělávacím systému je na rozdíl od
situace v ČR jednotný systém na celostátní úrovni. V souvislosti s tématem
studentka zmapovala i téma počítačové gramotnosti učitelů. V praktické
části využívala metodu dotazníkového šetření, který distribuovala na různé
typy škol. Pracovala se vzorkem 301 odpovědí. Studentka nás poté
seznámila s výsledky, kde se ukázalo, že zavedení elektronických
informačních systémů je poměrně nový fenomén a většina učitelů je se
systémem spokojena. Ukázalo se, že většina učitelů administrativní část
práce řeší z domova. Závěrem práce je, že elektronizace škol není častým
výzkumným tématem v ČR a o dopadech využívání těchto systémů by se
mělo u nás více diskutovat (kontrola, využitelnost dat do budoucna,
nadměrná administrativní zátěž učitelů apod.). V nepřítomnosti oponenta
jsme se seznámili s jeho posudkem a konkrétními nedostatky práce.
Oponent hodnotí práci známkou velmi dobře (67 bodů). V nepřítomnosti
vedoucí jsme se seznámili s posudkem, ve kterém oceňuje jak teoretickou
část, tak velikost vzorku a přístup k analýze dat. Vedoucí hodnotí práci
známkou výborně (88 bodů). Studentka se vyjádřila zejména k výtkám z
oponentského posudku a poté proběhla k diskuse s komisí. Komise se
vzhledem k argumentům studentky, prezentaci výsledků a průběhu
obhajoby shodla na hodnocení výborně.  
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