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Identifikační čísla studia: 586746
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Jazyk obhajoby: čeština
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,
v níž se zaměřuje na biblioterapií u dětí mladšího školního věku,
která je zaměřená na rozvoj tolerance. Shrnula obsah teoretické části
práce a uvedla postup řešení části empirické. Komise byla
seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky. Konstatováno, že
teoretická část je logicky uspořádaná, přehledná a na dobré úrovni s
využitím velkého množství českých i zahraničních zdrojů. Výstupem
je návrh biblioterapeutického programu pro děti mladšího školního
věku pro rozvoj tolerance a respektování odlišnosti, který je kvalitně
a kreativně sestaven, ale bohužel nebyl celý ověřen. Studentka
reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Prezentovala navrhovaný
biblioterapeutický program, objasnila postup tvorby. Vyjádřila se ke
schopnostem učitelů 1. stupně realizovat biblioterapeutické
programy. Pokusila se shrnout výsledky jeho částečného ověřování,
zdůvodnit, proč některé aktivity nebyly sledovanou skupinou žáků
příliš pozitivně přijaty. Diskuze byla zaměřena na částečnou realizaci
navrženého programu.
Studentka reagovala na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně.

1 230434 - Klára Eliášová



Výsledek obhajoby: výborně (1)
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