Vyjádření školitele k doktorskému studiu Mgr. Ludmily Májové
Mgr. Ludmila Májová je spjata se školicím pracovištěm od počátku svého magisterského
studia. Do doktorského studia vstoupila pod vedením doc. V. Pokorné, protože její odborný
zájem krystalizoval kolem problematiky rozvoje kognitivních funkcí (Feuerstein,
Sindelarová). V prvních letech doktorského studia vykonala pro prosazení programu
instrumentálního obohacování nejen na katedře a fakultě, ale vlastně v ČR velmi mnoho
práce. Složila také úspěšně všechny předepsané zkoušky. V té době jsem jejím školitelem
nebyl, takže mohu pouze dosvědčit, že doktorandka velmi dobře zvládla státní doktorskou
zkoušku.
Školitelem mgr. Májové jsem se oficiálně stal až na podzim 2009, i když naše spolupráce na
disertaci probíhala již od r. 2008. Z dosavadní spolupráce se svou školitelkou vytěžila mnoho
zkušeností a byla perfektně obeznámena s programem FIE. Teoretická a výzkumná reflexe
však neproběhla, protože nebyl ani vytýčen výzkumný problém. Osobně tedy mohu svědčit až
o posledních dvou, třech letech doktorského studia. Moje hodnocení doktorandky je velmi
pozitivní. I přes náročnou osobní situaci pojala situaci skutečně důkladně. Zvolila téma, které
není u nás (ale vlastně ani ve světě) příliš sledováno, totiž evaluaci dopadů či percepce
výcviku v programu FIE ve školní praxi. Teoretická analýza základních parametrů
zprostředkovaného učení jí umožnila stanovit strukturovaná kritéria empirického výzkumu.
Velmi důsledně vyšla ze známých evaluačních studií a mohla s nimi potom své výsledky
srovnat. Byť v práci narazila na řadu překážek daných překvapivě embryonálním stavem
aplikace FIE do školní praxe (nebyli k dispozici absolventi výcviku, kteří by ho již aplikovali
ve vyučování), dokázala podle mého vytěžit z minima maximum. Osvědčila také
výzkumnické dovednosti a prokázala, že je schopna samostatné vědecké práce.
Připomenu též její publikační činnost, která se realizuje v peer-review časopisech (např.
Pedagogika), i účast na konferencích a odborných akcích.
Spolupráci se školitelem hodnotím jako výbornou, doktorskou disertaci doporučuji
k obhajobě a po jejím úspěšném zvládnutí doporučuji komisi udělit mgr. Májové titul PhD.
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