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Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. Radka Rybínová
Datum narození: 18.07.1973
Identifikační číslo studenta: 83177263

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Pedagogika předškolního věku
Specializace: Výtvarná výchova (PP)
Identifikační číslo studia: 384221
Datum zápisu do studia: 27.06.2012

Název práce: Programy podporující rozvoj dítěte do 3 let věku
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Pedagogika předškolního věku
Vedoucí: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.

Datum obhajoby : 26.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi se svými záměry, cíli, organizací i

strukturou diplomové práce.
V průběhu diplomové práce studentka reagovala na některé
připomínky vedoucí i oponentky práce.
V rámci odborné diskuze diplomantce byly položeny následující
otázky, na které velmi dobře reagovala:
1. Kterou kapitolu v teoretické části hodnotíte jako nosnou pro vámi
sledovaný výzkumný problém v souvislosti se stanoveným cílem
DP?
2. Jaký je váš osobní názor na institucionální výchovu dvouletých
dětí v zahraničí a v ČR?
3. V čem spočívá rozdíl mezi vzdělávacími programy dvouletých
dětí v rámci institucionálního pžedškolního vzdělávání v mateřské
škole a tzv. nadstandardní nabídky zájmových aktivit pro dvouleté
děti a jejich rodiče?
4. Jaký význam přisuzujete informacím z webových stránek?
5. Sumarizujte na základě výsledků vašeho empirického šetření a
odborných teoretických poznatků základní rysy kvalitního
vzdělávacího programu pro dvouleté děti?
6. V čem se programy shodují (pozitivní a negativní)?

Výsledek obhajoby: velmi dobře

Předseda komise: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. ............................

Členové komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................
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