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Otázky a

náměty

k diskusi

při obhajobě:

Jak byste motivovala učitele k využívání sebehodnocení žáků?
Jak byste organizovala pomoc učitelům, aby získali přehled o možnostech sebehodnocení
žáků a aby byli schopni vytvářet ve spolupráci se žáky další prostředky sebehodnocení
vhodné pro jejich třídu?
Myslíte si, že je na druhém stupni základní školy nutná spolupráce učitelů při využívání
sebehodnocení? Pokud ano, v jakých směrech ajak?
Jsou ve vyučování situace, kdy je sebehodnocení nežádoucí?
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Diplomantka přistupovala k práci velmi svědomitě, práci pravidelně konzultovala, zároveň
dokázala samostatně řešit daný problém.
Diplomantka v teoretické části vybrala a funkčně zpracovala značný počet titulů.
Empirická část byla původně zamýšlena ve větším rozsahu, ale vzhledem k okolnostem,
neochota ze strany učitelů se k tématu vyjádřit, se práce omezuje na kvalitativní výzkum na
malém vzorku. Přesto však přináší významné podněty pro teorii i praxi. Bylo by dobré
získané poznatky využít v dalším vzdělávání pro učitele a motivovat je těmito pozitivními
příklady.
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