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Průběh obhajoby: Studenta předtavila svou práci komplexně, systematicky s

prokázáním hluboké znalosti problematiky. Metodologie výzkumu
byla představena detailně a v plném rozsahu i s výsledky výzkumu. 
Z posudku vedoucího práce byly položeny otázky, zda a jaký vliv na
rozvoj má zapojení rodičů, překážky a prespektivy formativního
hodnocení a sebehodnocení.
Z oponentského posudku i posudku vedoucího je vyzvyžen rozsah
práce, metodologie výzkumu a jeho rozsah a zpracování práce jako
takové. 
Oponent položil obě otázky z posudku: Vysvětlete, jak lze teorii
Vygotského promítnout do rozvoje sebehodnocení žáků. Jak k
rozvoji sebehodnocení přispívají týdenní plány a práce s nimi?
Studentka zodpověděla na otázky s přehledem a porozuměním jak
teorii, tak metodologii.
Diskuze: 
Člen poroty položil otázku, zda se vy výzkumu vyskytovali žáci
nadhodnocující své výkony. Studentka uvedla, že výzkumný vzrorek
byl konstruován s ohledem na heterogenost skupiny. 
Byla položena otázka na způsoby či argumenty, které by mohly
přesvědčit rodiče o vhodnosti formativního hodnocení. Studentka
uvedla několik přesvědčivých argumentů i ohledem na výsledky
výzkumu. 
V diskuzi byla položena otázka dalších možností výzkumného
zkoumání. Studentka navrhla další výzkumné možnosti, které jsou
odpovídající a logicky rozšiřují téma. 

61142423 - 320673 - Radka Durníková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 320673/..... Mgr

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc. ............................

Členové komise: PhDr. Anna Tomková, Ph.D. ............................

Mgr. Radmila Svobodová ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

61142423 - 320673 - Radka Durníková

http://www.tcpdf.org

