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Jazyk práce: čeština
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Vedoucí: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
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Datum obhajoby : 10.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka nedostatečně představila obsah své práce. Studentka velice

stručně shrnula některé výsledky svého šetření. Prezentace
bakalářské práce nebyla dobře strukturovaná, studentka potřebovala
pomoc komise při prezentaci výsledků své práce, nedokázala se
komplexněji vyjadřovat samostatně. Studentka byla na konci
částečně schopna shrnout, co by bylo potřeba přepracovat v práci,
aby opravila chyby. Komise však shledala, že práce obsahuje tolik
formálních i obsahových nedostatků, že je nutno ji ještě dopracovat.
V rámci obhajoby nedokázala studentka vysvětlit či obhájit své
postupy a nedostatky zpracování práce. 
Studentka odpovídala na následující dotazy komise:
1) Jak byste opravila výzkumnou otázku k diagnostice dětí v MŠ,
aby více odpovídala šetření?
2) Definujte pedagogickou diagnostiku a její význam v mateřské
škole. V návaznosti na diagnostické kompetence učitelky mateřské
školy objasněte, jak uvádíte v kapitole č. 6, zda posuzuje školní
zralost.
3) Jak může učitelka mateřské školy realizovat ověření úrovně dítěte
v rámci IVP?
4) Jak by mohl být formulován název práce, aby lépe odpovídal
jejímu obsahovému zaměření?
Studentka odpovídala na dotazy položené komisí s velkou dopomocí.
Odpověděla je pouze z malé části.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 4.
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