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Studentka představila svou bakalářskou práci na téma "Využití
současné literatury ve školní družině s žáky přípravných tříd", témata
zpracovaná v teoretické části (školní družina, školní zralost a
připravenost, přípravné třídy, čtenářská gramotnost a její rozvoj,
literatura pro děti a mládež). Dále představila jednotlivé knihy a
lekce. Souběžně reflektovala jednotlivé lekce.

Průběh obhajoby:

Vedoucí práce ocenila výběr tématu, propojenost teoretické a
praktické části. Samostatnost, s níž pracovala. Za nejcennější
považuje praktickou část, rozmanitost úkolů a výbornou reflexi své
práce. Praktická část je velcie inspirativní a velmi dobrou
využitelnost v praxi.
Oponent práce ocenil zaujetí tématem, pečlivým zpracováním,
sebereflexí a reflexí jednotlivých lekcí. Nápaditostí, autorským
zpracováním praktické části a citlivostí pro práci učitele v
přípravných třídách. Jediná výtka směřuje k tomu, že se více mohlo
rozvinout v teoretické části téma dětí se specifickými vzdělávacími
potřebami.
Otázky:
1. Podle jakých kritérií jste vybírala knihy k jednotlivým lekcím?
2. V čem konkrétně Vám pomohlo zpracování teoretické části? Jakou
kapitolu považujete za nejzásadnější, která přináší nové, zajímavé
informace?
3. Přípravné třídy, běžné třídy, školní družina a specifika práce s
dětmi v těchto skupinách.
4. Spolupráce s učiteli na prvním stupni ZŠ.
Komise hlasovala a shodla se na známce výborně.
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