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Název práce: Využití metod a technik dramatické výchovy u dětí předškolního
věku při řešení náročných situací

Pracoviště práce: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.

Datum obhajoby: 23.05.2022 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Studentka ze začátku nejistě, převážně nejistě, po sléze na pokyn
vedoucí práce již systematicky představuje cíle práce, obsah
teoretické a empirické části, výzkumné metody (pozorování a
rozhovor s dětmi a doplňující rozhovor s rodiči). Na základě odborné
literatury a svých zkušeností zvolila 14 rizikových situací a na ně
vytvořila 14 lekcí dramatické výchovy. Výzkumná otázka byla
potvrzena.
Vedoucí práce oceňuje systematické propojení teoretické a praktické
části a nosné originální autorské lekce, na základě kterých došlo u
dětí k posunu, změně názoru na dané rizikové situace.
Otázky vedoucí práce:
1)Která z přiložených lekcí byla dětmi přijata nejlépe - kdy aktivně
reagovaly, spolupracovaly atd.? Otázka zodpovězena.
2)Vyhodnoť na základě svých zjištění, kde byly v rámci
předložených náročných situací největší slabiny ohledně vybavenosti
dětí a tyto situace děti zvládaly s problémy...? Otázka zodpovězena.

Oponentka oceňuje odborně a systematicky zpracovanou teoretickou
část a promyšlený design výzkumu.
Otázka oponentky:
1)Jaká zásadní doporučení byste vzkázala začínajícím učitelům, kteří
by se chtěli inspirovat ve vašich lekcích? Otázka zodpovězena.
2)Jaké dramatické aktivity (prezentované ve vaší práci) považujete
za vhodné i por děti a OMJ? Odůvodněte. Otázka zodpovězena s
doptáním.
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