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Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy - biologie

Specializace:
Identifikační číslo studia: 354352
Datum zápisu do studia: 02.09.2011

Název práce: Výukové strategie rozvíjející kompetenci k učení
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Jana Skýbová

Datum obhajoby : 16.01.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1) Autorka jednou větou představila svou práci - pracovní listy pro

žáky-cizince
Vedoucí práce vysvětlil, jakým způsobem autorka konkretizovala jím
vypsané téma diplomové práce; navrženo název práce ještě upravit.

2) Vedoucí práce a oponentka práce představili své posudky:
Posudek oponentky - velmi zdařilé pracovní listy; problém s
teoretickou částí; celá práce by mohla být postavena na práci s
pracovními listy (výzkum, který by vycházel z pracovních listů);
podstatná část - doplnit výzkum či ověřit výukové materiály v praxi;
chybí základní fakta; nejednotné citace.
Vedoucí práce - uvádět fakta, nestavět jen na vlastní zkušenosti.

3) Otázky a diskuse
Proč si autorka vybrala téma práce - jak vzdělávat žáky-cizince
(osobní zkušenosti); vycházela ze z brožury sdružení META,
pracovní listy byly ověřovány, konzultováno s kolegy, kteří mají
zkušenosti s výukou žáků-cizinců; málo relevantní literatury. Více
energie autorka věnovala vlastní tvorbě pracovních listů.

Předložená diplomová práce nesplňuje minimální rozsah diplomové
práce, postrádá empirickou část a nestaví na faktech, ale vlastních
zkušenostech.

Doporučení pro přepracování diplomové práce: stanovit si méně
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ambiciózní cíle; uvádět fakta, provést důkladnou rešerši, použít
daleko více pramenů; popsat řádně výzkum a jeho metody - uvést
výzkumný plán, techniku sběru dat apod; ověřit pracovní listy v
praxi; metodologicky korektně dokumentovat, jak fungují v praxi.
Doporučení oponentky práce: lépe strukturovat cíle; doplnit
metodiku práce s pracovními listy (návod pro učitele - kam učivo
zařadit, pro jakou znalostní úroveň českého jazyka apod.);
zjednodušit pracovní listy.
Autorka práce vysvětlovala, z jakých zdrojů vycházela, jak chápe
metodiku, co bylo jejím cílem. 
Vedoucí práce a dr. Dvořák - byla povolena praktická část, ale u
praktické části chybí reflexe, chybí kurikulární rámec (kontext, ve
kterém jsou/byly pracovní listy použity).

Shrnutí vedoucího práce: práce nesplňuje především jedno základní
kritérium - rozsah
Jakým směrem práci rozšířit? Jsou dvě možnosti:
a) rozšířit teoretickou část - informační zdroje (neuchopovat to
lingvisticky, ale spíše jít obecně - teorie tvorby pracovních listů
apod.); výstupem by byly pracvní listy, stačilo by uvést jen několik
příkladů pracovních listů;
b) popsat reakce žáků na pracovní listy (vzít vyplněné listy a
hodnotit, co žákům dělalo problémy, doptávat se jich) - udělat
výzkum a dojít k závěrům na základě kvalitativního výzkumu

Doporučeno: nežádat o nové téma práce, ale rozšířit stávající práci
 

Výsledek obhajoby: neprospěl/a

Předseda komise: PhDr. Karel Starý, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. (přítomen) ............................
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