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Mohla by autorka vysvětlit specifiku připravenosti učitelů právě pro GRV?  Jakým způsobem 
– jiným než dotazníkem na internetu – by se připravenost mohla zkoumat?
Jak autorka chápe globálního učitele (teor. část) – jde o všechny učitele nebo učitele GRV? 
(Po této kapitole totiž následuje výklad výukových strategií, vztahuje se však pouze  jedné 
vzděl. oblasti -  GRV)
- Mohla by autorka stručně uvést základní tendence v problematice filmové výchovy na 
SŠ?
-  Kde má autorka ve svém šetření oporu o závěr připravenosti studentů učitelství 
z hlediska postojů (s.103)?

- Důležité a aktuální téma, vhodný charakter (teor.- emp.)DP, adekvátní struktura textu 
- Pokud autorku zajímá především připravenost učitelů pro GRV, pak by teoretická 

východiska měla být více opřena o obdobnou  problematiku (výzkumy např. 
připravenosti pro multikult. l.výchovu aj.) 

- Výklad výukových strategií by měl být veden jasněji (jde o metody a formy)?
- V textu o dokumentárním filmu je výkladový skok (od dok..filmu obecně skok 

k dok.filmu v GRV: téma mohlo být zprostředkováno např. spojnicí média, film a 
vzdělávání)

- Text teor. části je nadbytečně dlohý – řešeno mohlo být větší konzistentností výkladu 
či formálními prvky (petit, některé informace do poznámek aj.)

- Rozpor vidím v cíli emp. šetření a zvolené metody (s autorkou při konzultacích to bylo 
diskutováno): dotazníkem se dostane jen k povrchovým jevů připravenosti učitelů. 

- Pouze okrajově je využito expertního rozhovoru – výsledkem jsou pouze drobné 
komentáře  respondenta.

- Dotazník je – oproti široké koncepci GRV (ke kterému se autorka v teor. části hlásí) 
poměrně úzce zaměřen dotaz

- Zvažuji platnost závěrů DP, především tam, kde autorka tvrdí, že studenti jsou 
připraveni po stránce postojů.

- V DP lze nalézt občasné chyby v interpunkci (např. s. 11,21,44).
- V každém případě však autorka ukázala na důležitý problém vzdělávání učitelů pro 

tuto důležitou oblast.




