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Bc. Vendula Horáková
29.07.1990
36230431

Typ studijního programu:
Studijní program:
Studijní obor:
Identifikační číslo studia:

navazující magisterský
Pedagogika
Pedagogika předškolního věku
435346

Název práce:
Pracoviště práce:
Jazyk práce:
Jazyk obhajoby:
Vedoucí:

Rozvoj práce se strukturou v mateřské škole
Katedra matematiky a didaktiky matematiky
čeština
čeština
PhDr. Michaela Kaslová

Oponent(i):

PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.

Datum obhajoby :

17.09.2018
Místo obhajoby :
Praha
Studentka představila téma své práce a cíle pro zpracování práce.
Uvedla design výzkumu, výběr vzorku, použité výzkumné metody.
Dále seznámila komisi s tématy poujednanými v teoretické části
práce a s klíčovými informacemi pojednanými v metodologické
části. Na příkladech uvedla způsob, jak realizovala výzkumné
šetření s dětmi. Studentka velmi kvalitně prezentovala výsledky své
práce. Komise ohodnotila dlouhodobou a reflektující výzkumnou
práci, která stojí za zpracování diplomové práce.
Dále studentka odpovídala následující dotazy komise:
1) Reflektujte, zda byl rozdíl v řešení úkolů dětmi v případě, že
pracovaly s pracovními listy a v případě manipulace s konkrétními
předměty (korálky, houbičky.
2) Věnovala jste se v diskusi úvahám o tom, jak by bylo možné
usnadnit řešení struktury ve sloupci?
3) Mohla byste uvést vhodnou gradovanou sérii aktivit, které mají
potenciál rozvíjet vnímání struktur od řádkových po sloupcové až po
ty, kde je dítě vyzváno se orientovat v obou směrech?
4) vysvětlení pojmového použití: rytmus - struktura.
5) Dokázala byste doložit v praktické části práce, jak Vám teoretická
část pomohla porozumět výsledkům kvalitativního výzkumu ve Vaší
praktické části diplomové práce?
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.
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