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Komentář a připomínky k textu::
*Uveďte konkrétní zdůvodnění negativního stanoviska.

Dvě až tři otázky k obhajobě práce:
1.

Výzkum ukázal, že se žáci (i přes solidní teoretické znalosti) při praktickém řešení modelových situací
dopouštějí řad chyb. Jak těchto poznatků využít ke zlepšení přednášek pro žáky daného věku?

2. Porovnával jste své výzkumné výsledky s třemi obdobnými výzkumy (Havlíčková, 2008; Hurníková,
2008; Janíčková, 2013). Ty se navzájem v některých zjištěných liší. Čím si to vysvětlujete?
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