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- Diskutujte prosím možnost zařazení zobecněné vlastní zkušenosti v daném výzkumu
- Za jakých podmínek a jakými způsoby bylo možné prohlubovat učitelskou sebereflexi 

(včetně rozšiřování metod sebereflexe) 

- Vhodně volené téma: aktuální a důležitá problematika, provázanost s profesí 
autorky. Během konzultací byla evidentní snaha  podat kvalitní práci. 

- Těžiště práce je v teoretické části, v které autorka přehledně představila současné 
pojetí učitelství (a lektorství) jasně zřetelnou linkou na tematiku sebereflexe

- Emp. zkoumání sebereflexe učitele je poměrně komplikovanou záležitostí, autorka 
však jasně stanovila cíle i otázky pro empirické šetření

- Empirické šetření není rozsáhlé, ale prostřednictvím rozhovorů se autorka dostává 
k výpovědím učitelů, které jsou ne vždy zveřejněny a týkají se samé podstaty 
učitelské profese a jejího prožívání 

- Autorka prokázala v polostrukturovaném rozhovoru schopnost jít pod povrch 
vyjádření, v diskusní části schopnost kritického pohledu




