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Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce. Uvedla témata, která pojednala

v teoretické části práce. Dále seznámila komisi s obsahem a
metodologií šetření realizovaného v rámci empirické části diplomové
práce a s postupem jednotlivých částí výzkumu. Uvedla základní
informace k výzkumnému vzorku dětí a organizaci výzkumného
záměru.
Shrnula vybrané nedostatky v šetření shrnuté v kapitole Diskuse.
Seznámila komisi s výsledky výzkumu k vžitému tempu, srovnala
zjištění s činnostmi realizovanými v rámci uplatnění metody dobrého
startu a vlastních inovovaných lekcí. Závěrem shrnula klíčové
výsledky svého výzkumu. Studentka reagovala na podněty a
připomínky vyjádřené v posudku oponenta, uvedla opravy vybraných
částí.
Studentka odpovídala následující otázky komise:
1) Vysvětlete, jak jste volila experimentální a kontrolní skupiny
(vysvětlení uplatnění kříženého experimentu v šetření) - objasnění,
jak byla uplatněna metoda dobrého startu a inovované lekce ve
skupinách. Vysvělení z hlediska validity výzkumu.
2) Vypíchněte múzické faktory, které se liší v přístupu metody
sobrého startu a Vašich inovovaných lekcí.
3) Vysvětlete pojmy lateralizace, lateralita, extenze, flexe.
4) Rozšíření výzkumné pozornosti o emocionální reakci na hudbu.
Studentka byla dobře připravena na obhajobu, reagovala adekvátně
na položené dotazy.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.
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