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řádný
Studentka představila téma práce a hovořila o cílech práce ve vztahu
k volbě tématu.
Shrnula teoretickou část práce, kterou vztahovala k cílům práce. Dále
nastínila, jak realizovala výzkumnou část práce a zaměřila se
konkrétněji na výsledky výzkumu a na argumenty pro a proti
domácímu vzdělávání.

PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Místo obhajoby :

Praha

Vedoucí práce upozornila na kvalitu práce a její vhodnou strukturu a
logiku a položila následující otázky.
Interpretujte uvedený citát „Otázkou pro 21. století je...jestli bychom
nemohli změnit školu tak, aby byla více jako domácí vzdělávání.“
(s.77) s oporou o vaše poznání problematiky domácího vzdělávání.
Uvažujte, jaký význam má výzkumná kompetence pro učitele a jak
vás samotnou obohatilo výzkumné zpracovávání problému.
Oponentka práce označila práci jako velmi autorskou a přínosnou a
především vhodně zacílenou. Dále ocenila provázanost teoretické a
praktické části a prohlubující charakter celé práce. Položila
následující otázky:
Jak hodnotíte zkušenost s DV vy sama?
Jak by mohly zkušenosti z DV obohatit výchovu a vzdělávání v
běžných školách?
Co pro vás bylo při zpracovávání výzkumné části DP největším
přínosem?
Studentka v odpovědích prokázala přehled v dané problematice a
reagovala velmi připraveně.
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