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Průběh obhajoby: Studentka hovořila o výběru tématu a její osobní cesty k němu.

Charakterizovala teoretický koncept autentického učení a strukturu
své práce.
Studentka zmínila v průběhu rozpravy také stěžejní autory, z jejichž
publikací čerpala.
Přehledně shrnula závěry teoretické části.
K empirické části - studentka se vyjádřila k cílům výzkumu a shrnula
použité metody za mírné dopomoci vedoucího práce.
Dále hovořila o průběhu výzkumu na školách a shrnula závěry
výzkumu.

Vedoucí práce ocenil to, že studentka využila všech dostupných
zdrojů k autentickému učení, dále také to, že studentka pracovala se
zahraniční literaturou.
Dále shledal velmi přínosným fakt, že autorka vytvořila velmi
poučeně vlastní diagnostický nástroj, který vyzkoušela.
Byla položena následující otázka.
Do jaké míry tzv. autentické materiály jsou skutečně autentické, když
se využijí v prostředí klasické třídy, což je situace velmi
neautentická.

Z oponentského posudku bylo shrnuto, že se studentce podařilo
formulovat nový velmi komplexní přístup k výuce cizího jazyka.
Byly položeny následující otázky.
Jedním z výrazných výsledků výzkumu je časté opomíjení hodnocení
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v rámci hodin cizího jazyka, kde byly použity autentické texty
(přehledová tabulka na s. 84). Myslíte si, že tento výsledek odráží i
realitu běžných hodin (mimo autentické učení), a případně jaké
návrhy na zlepšení Vás v tomto kontextu napadají?
Představte si, že jste použila autentickou metody, jakým způsobem
byste podala žákovi zpětnou vazbu?
Komise ocenila kritéria, která studentka stanovila pro své
pozorování.
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