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Dotazník autoregulace učení studentů (DAUS1) je komplexně pojatý dotazník. Zajímalo by 
mne zhodnocení tohoto dotazníku příp. má-li autorka v úmyslu dotazník použít.

Jednou ze základních podmínek rozvoje sebereflexe u žáků, je v tomto směru  připravenost 
učitele. Má autorka představu o možnostech jejího zajištění?

Autorka se v předložené práci zaměřila na problematiku sebereflexe, která zaujímá  významné místo v procesu 
rozvoje osobnosti žáka.  
V první části  autorka zdůrazňuje, že fenomén sebereflexe je zakomponován do sebepojetí jedince – osobnosti a 
soustřeďuje se na výklad těchto pojmů. Konstatuje, že pojetí tohoto pojmu a pojmů s ním souvisejících není 
jednoznačné a snaží se o jasný, přehledný výklad, který by měl být srozumitelný zejména učitelům. Jestliže učitelé 
mají rozvíjet sebereflexi žáka, měla by být interpretace těchto pojmů v rámci daných možností srozumitelná.
S oporou o autory Heluse, Pelikána a v návaznosti na pojetí akcentovaných zřetelů autoregulace a metakognice se 
zaměřuje na dvě základní prostředí, která přispívají k rozvoji sebereflexe a tím i osobnosti žáka. Jde o rodinu a školu, 
ve kterých existují bohaté potenciály rozvoje sebereflexe.
Přínosná  je rovněž část, která připomíná možnosti pedagogicko psychologické diagnostiky, a to v standardních, tak i 
nestandardních možných postupech. Např. Feuersteinovo mediační učení, dotazník autoregulace studentů (DAUS1), 
úspěch a neúspěch v učební činnosti… jsou pouze některé z možností, kterými se autorka v souvislosti s rozvojem 
sebereflexe zabývá.
Autorka prokázala nejen schopnost teoretického zpracování problému, také metodologickou připravenost, na kterou 
má  v úmyslu navázat v procesu empirického šetření.
Práce Š.Z. splnila požadavky kladené na bakalářské práce, je doporučena k obhajobě.




