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Student: Gabriela Lukešová
Datum narození: 02.04.1992
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Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: prezenční
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Identifikační číslo studia: 352879
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Název práce: Rozvíjení žákovské kompetence ke spolupráci
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.

Datum obhajoby : 18.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma práce a její hlavní cíle, shrnula výsledky

výzkumné části práce.
Zmínila pro ni nová a překvapující zjištění.
Stručně shrnula metodologické uchopení výzkumné části práce.
Nastínila i využití práce v budoucnu.

Studentka vyslechla shrnutí posudků vedoucí a oponentky práce.
Následně jí byly položeny otázky, na které samostatně odpověděla.

Cíl práce je na rozdíl od jejího přínosu formulován pouze popisně,
zakládá zjišťující výzkum, nikoli problémový. Formulujte problém,
případně problémy, které práce skutečně řeší, případně které by bylo
možno v rámci tématu řešit.
Může učitelův vyučovací styl ovlivnit žákovu potřebu spolupracovat
ve smyslu časnějšího nástupu dovednosti pracovat společně nebo
musí svůj styl podřídit vývojovým možnostem žáků? Odpovězte na
základě empirických důkazů podaných v práci.

Která témata (typy kurzů, seminářů) byste doporučila zahrnout do
přípravného i dalšího vzdělávání učitelů, aby byli pro rozvoj
žákovských kompetencí ke spolupráci kvalitně připraveni?
Jak hodnotíte vlastní styl výuky a jeho dopad na žáky v oblasti
spolupráce?

Výsledek obhajoby: výborně
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