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řádný
Studentka představila téma své práce a shrnula důvody volby tématu.
Dále stručně pohovořila o struktuře teoretické části práce. Popsala
záměry empirické části práce a také zmínila cíle práce. Studentka
hovořila o metodách, které zvolila v empirické části své práce,
popsala výzkumný vzorek a také popsala rizika takového výzkumu.
V závěru studentka shrnula závěry výzkumu a celkový závěr své
práce.
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Vedoucí práce vyzdvihla práci studentky se zahraniční literaturou,
ocenila schopnost propojování získaných informací.
Dále položila následující otázky, na které studentka reagovala.
Zhodnoťte vhodnost jednotlivých použitých výzkumných metod
vzhledem k stanoveným otázkám. Jaké další otázky si vzhledem k
tématu kladete? Jak by bylo možné je výzkumně řešit?
Jaké jsou podle vás možnosti obecné a oborových didaktik při
přípravě učitelů v oblasti zpětné vazby? Jak by mohly v této oblasti
obecná a oborové didaktiky spolupracovat?
Oponent práce ocenil pečlivou analýzu, kterou studentka provedla a
dále schopnost nadhledu.
Otázky z oponentského posudky byly zodpovězeny již v průběhu
rozpravy.
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