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Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Ing. Lucie Kelblová
Rok narození: 1978
Identifikační číslo studenta: 28578651

Typ studijního programu: magisterský
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Identifikační čísla studia: 509603
Specializace: Dramatická výchova

Název práce: Montessori školy na malém městě
Pracoviště práce: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.

Datum obhajoby: 21.05.2021 Místo obhajoby: Online MS Teams
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 3x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka strukturovaně a přehledně představila téma práce, cíl,
teoretická východiska, metodologii, výsledky a závěr.

Vedoucí označila práci za zdařile zpracovanou, komplexně byla
zpracována teoretická část práce; pečlivé je také zpracování
výzkumné části. Práce obsahuje i kapitolu věnovanou limitům
výzkumu. Ocenila i vysokou jazykovou úroveň práce. Jediná
výhrada: příliš mnoho citací, vedoucí práce by doporučila více
interpretací.

Oponentka práce vyzdvihla komplexně a v širokém rámci (včetně
strategických dokumentů) zpracovanou teoretická část práce.
Metodologicky byla práce vhodně uchopena a velice pečlivě
popsána, voleny byly odpovídající metody sběru dat, výzkumný
vzorek je vhodně popsán. Za velký přínos považuje sběr velkého
množství dat i jejich prezentování. Práce přináší velice zajímavé
informace i data, která mohou být vstupem pro další témata
výzkumu.

Otázky:
1. Doporučení pro běžné základní školy
2. Nevýhody Montessori vzdělávání na malém městě
3. Vznik dalších Montessori škol, výhody a nevýhody obou přístupů
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4. Dokumenty školy ve výzkumu - které a jak byly analyzovány
5. High-stakes testy a výsledky žáků Montessori škol

Lucie Kelblová odpovídala na dotazy se znalostí dané problematiky.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D. ............................
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