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řádný
Studentka stručně představila svou práci, odůvodnila volbu tématu a 
popsala členění své práce a způsob zkoumání.

Vedoucí práce představila svůj posudek, v kontextu představila své 
výhrady a položila následující otázku:
Předložte přehled všech cílů, které jste si v práci stanovila. Každý z 
nich dejte do vztahu s otázkou, kterou jste položila v rozhovoru, jež 
byla prostředkem k jeho naplnění. U cílů, které jasný vztah nemají 
nebo je nedostatečný, navrhněte alternativní metodologii, kterou by 
bylo bývalo třeba k jejich naplnění použít.
Studentka reflektuje nedostatky své práce, hovoří o částečném 
naplnění stanovených cílů.
Dále byla diplomantka dotazována na nejcennější část či přínos své 
práce, přičemž odpovědí autorky je zjištění, že učitelé individualizují 
svou výuku, že začínající učitelé hodnotí přípravu z univerzity za 
dostatečnou.

Oponent práce představil svůj posudek v širším kontextu, upozornil, 
že práci k obhajobě nedoporučil a uvedl výčet nejzásadnějších 
nedostatků práce. Vyzval studentku, aby obhájila výrok z práce „V 
případě, že budeme respektovat /.../ individuální zvláštnosti žáků, 
docílíme individualizace.“ s. 40.
Studentka uznává problematičnost tohoto výroku.
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