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Studentka představila téma své práce, stanovené cíle a úkoly. Uvedla
témata, kterými se zabývala v teoretické části práce, a poukázala na
jejich provázanost s praktickou částí práce. Dále seznámila komisi se
svým postupem v realizaci výzkumného šetření z hlediska obsahu i
organizace. Studentka velmi strukturovaně prezentovala výsledky.
Komise ohodnotila kvalitu prezentace výsledků práce. Úskalím práce
bylo zpracování závěru práce, avšak celkově je práce kvalitně
zpracována.
Dále studentka odpovídala následující dotazy komise:
1) Setkala jste se s tím, že u dětí nemusí být logická struktura příběhu
tak posílena, takže by ostatní rozuměly příběhu jen částečně?
Facilitace vyprávění dítěte ze strany učitelky.
2) Pracujete se čtenářskými kostkami či se Story cubes v mateřské
škole i nadále? Jakým způsobem a jaké změny v chování dětí
pozorujete?
3) Vysvětlete stručně, z jakých poznatků vyplývá potvrzení třetí
hypotézy, jak si děti pomocí příběhů z kostek rozšíří slovní zásobu a
zlepší své vyjadřovací dovednosti.
4) Budete s výsledky své práce dále prezentovat?
5) Co myslíte, že v závěru práce chybělo - zabývat se širší reflexí
problému.
Studentka zodpověděla vhodně dotazy položené komisí.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.
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