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Studentka samostatně představila cíle, metody a hlavní závěry práce.
Vyslechla shrnutí obou posudků. Odpovídala na následující otázky a
náměty k diskusi:
Definujte, co jsou pro Vás otázky vyšší kognitivní náročnosti a co je
pro ně charakteristické. Následně vyberte 3 rozdílné příkladové
otázky učitelů a okomentujte je.
Definujte, co je pro vás stabilní knihovna s poměrně velkým počtem
titulů. Popište, kterými charakteristikami by se měla vyznačovat
knihovna, která by mohla děti motivovat k zájmu o prohlížení a čtení
knih.
Jaké další otázky Vás napadaly po analýze výsledků v souvislosti s
daným tématem, tedy s rozvojem budoucího čtenářství u dětí?
Komise oceňuje výběr tématu a práci se zahraničními zdroji. Přínos
práce komise spatřuje ve skutečnosti, že autorka se neomezuje pouze
na konstatování a popis zjištěného, ale klade si další otázky a hledá
na ně odpovědi, a to ve snaze o zkvalitnění přístupu k podpoře
budoucího čtenářství dětí.
Autorka vytvořila četné grafy a tabulky, výsledky v nich jen shrnula,
jen málo prostoru věnuje jejich analýze a vyvozování závěrů. Práce
zůstává spíše na popisné úrovni. Autorka E-U-R užívá jako metodu,
jedná se však o model či koncept pro plánování. V dotazníkovém
šetření by bylo vhodné přesněji vymezit některé pojmy, na které se
následně doptávala či je vyhodnocovala.

Členové komise hlasovali o výsledku obhajoby a shodli se na
výsledku: "velmi dobře"
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................
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