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- Jak si vysvětlujete, že hodnotitelka A použila srovnávací hodnocení, i když jí byla 
předložena kritéria pro hodnocení? Lze dokázat, že zvolila srovnávací hodnocení ? 
Nebo je to domněnka? (s.44)

- Komentovali jednotliví vyučující daná kritéria hodnocení? Nebo se na nich podíleli? 
(z textu to není zcela jasné)

- Máte další poznatky o tom, jak učitelé posuzovali váš výzkum?

- Dobrý výběr tématu vzhledem k jeho důležitosti  (dosud jen málo zpracovaná 
tematika na odborných školách) i profesnímu zázemí autorky

- Přehledná struktura teoretické části. Výklad tematiky doplněn i o sebereflexivní 
pasáže, které problematiku konkretizují.(Charakteristika vybraných SOŠ by však již 
měla patřit do empirické části).

- Poměrně málo prostoru je věnováno specifice hodnocení obecněji na odborné škole
- Hodnotím pozitivně zařazení empirické sondy i její celkovou metodologickou 

úroveň 
- Vzhledem k problematice by v kap. Některé formy .. (s.53) bylo  dobré zařadit 

způsoby práce se znalostí kritérií hodnocení pro žáky daných předmětů
- V textu je zřetelné zaujetí autorky pro problematiku



     




