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Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Michaela Kaslová
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Datum obhajoby : 14.01.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka představila komisi téma své diplomové práce. Nastínila

strukturu DP. Uvedla hypotézy a zhodnotila výsledky, k nimž
dospěla. Shrnula přínosy DP pro pedagogickou praxi v mateřských
školách.
Diplomantka se věnovala následujícím dotazům komise a otázkám
uvedeným v posudcích vedoucí práce a oponenta:
1) V čem vidíte klady a úskalí v zařazování karetních her? 
2) Jak byste přesvědčila kolegy v mateřské škole, aby zařadili karetní
hru v rámci přípravy na matematiku.
3) Na co je nutné dát pozor při zařazení karetní hry do pedagogické
práce? Jaká doporučení byste stanovila pro pedagogy začínající
pracovat s karetními hrami v MŠ?
4) Přišla Vám některá hra nevhodná pro tuto věkovou skupinu?
5) Neměly děti obtíže s tím, že nevyhrály, když dítě předškolního
věku má potřebu vyhrát? Vyskytla se některá hra, kde je toto
nebezpečí evidentní?
6) Spatřovala jste souvislost mezi napětím, usilováním o hru a dobou
zkušenosti?
7) Jak byste pracovala s karetní hrou, když některé děti odkryjí
výherní strategii a jiné děti nikoli?
Diplomantka plně zodpověděla položené dotazy.
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