
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Květa Horáčková
Rok narození: 1975
Identifikační číslo studenta: 37087903

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku
Identifikační čísla studia: 586369

Název práce: Tvorba výukových materiálů pro obor Kuchař-číšník
Pracoviště práce: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Datum obhajoby: 21.05.2021 Místo obhajoby: Praha
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 vyzdvihla výběr tématu, autorčinu zainteresovanost,
promyšlenost a pracovní nasazení při zpracování tématu. Autorka
zvoila vhodný cíl i metodologii. Ocenila, že kromě výsledků testů
zahrnula i dotazování žáků, aby získala zpětnou vazbu k pracovním
listům a práci s nimi. Nejvíce vyzdvihla sebereflexi autorky a
zkvalitnění její výuky.
Oponentka práce velice dobře prokázala schopnost pracovat s
odbornou literaturou, pečlivost pracovních listů i metodologii a
užitečný výstup.

Otázky:
1. Kterou kapitolu z Vaší teoretické části práce považujete za
nejzásadnější, která přináší nové, zajímavé informace?
2. Jak mohou pracovní listy zkvalitnit výuku - jak pomáhají, aby se
toho žáci více naučili?
3. Jak budete od žáků/studentů dále získávat zpětnou vazbu?
4. Čím vším mohl být ovlivněn výsledek obou skupin?
5. Zpracování pracovního listu - v čem to bylo náročné a zda to
nepřineslo jiné přemýšlení k vyučování?
6. Další plány s pracovními listy - sdílení s kolegy, učebnice apod.

Studentka reagovala na dotazy a pokusila se reflektovat svou
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dosavadní práci.

Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

Členové komise: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D. ............................

 PhDr. Vít Šťastný, Ph.D. ............................
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