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Jméno a příjmení studenta: Petra Kovářová
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Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
ID studia: 630392

Název práce: Pojetí odměn a trestů u dětí předškolního věku
Pracoviště práce: Katedra psychologie (41-KPSY)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Radka High, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Tereza Maryšková

Datum obhajoby: 17.05.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a důvody pro jeho volbu.
Seznámila komisi s tématy zpracovanými v teoretické části práce.
Podrobně uvedla, jak postupovala v šetření, které realizovala v rámci
empirické části bakalářské práce. Prezentovala cíle šetření a ve
vztahu k nim shrnula výsledky šetření mezi dětmi. Studentka
dokázala dobře prezentovat svou práci.
1) Studentka velmi často používá pojem autorita. V jednom případě
na str. 14 mluví o „podřadných“ jedincích. Je dle studentky možné
používat odměny a tresty i v jiném postavením než autorita a
„podřadný“ jedinec? Svoji odpověď zdůvodněte.
Je zajímavé, že respondenti v nižší míře kreslili trest. Jak si toto
autorka vysvětluje?
2) Rozumí děti např. odeslání do vedlejší místnosti jako trestu?
Komparace pohledu pedagoga a dítěte.
3) Dokážete dát výsledky svého výzkumu do souvislosti s
Piagetovým a Kohlbergovým vývojem
morálního usuzování?
4) Kde spatřujete limity provedeného výzkumu?
5) V teoretické části zmiňujete, že trest či odměna má následovat co
nejdříve v návaznosti na
hodnocenou činnost. Jakou teorií učení by šlo takové tvrzení
podložit?
6) Fomulace názvu práce - reflexe vhodnosti.
7) Komenský nebyl proti umírněným fyzickým trestům.
Studentka reagovala dobře na položené dotazy komise.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. ............................

 PhDr. Radka High, Ph.D. ............................

 PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. ............................
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