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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Datum obhajoby : 14.01.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka představila komisi téma a strukturu své diplomové

práce. Nastínila cíle vytyčené pro zpracování DP. Popsala tematické
zaměření kapitol teoretické části DP. Dále přiblížila postup
výzkumného šetření realizovaného v městě Děčín. Popsala průběh
výukového programu pro děti, který diplomantka v MŠ realizovala.
Studentka publikovala článek o realizovaném programu v
Informatoriu. Kriticky reflektovala svá zjištění prezentované v DP a
reagovala na dotazy komise. Komise vytkla diplomantce některé
formální chyby ve zpracování DP.
Diplomantka se věnovala následujícím dotazům komise a otázkám
uvedeným v posudcích vedoucí práce a oponenta:
1) Co byste doporučila ředitelkám MŠ při zařazování dopravní
výchovy do vzdělávacích programů? Co jsou pozitiva a co případná
rizika?
2) Jakým způsobem se mají seznamovat děti předškolního věku s
pravidly silničního provozu? Není to jisté paradoxní spojení?
3) Stručně popište, jaký přístup je v sousedních evropských státech v
dopravní výchově v předškolním vzdělávání. Přístupy a situaci v
zahraničí zhodnoťte.
4) Jak by se podle Vás dala zlepšit spolupráce mezi rodiči a MŠ v
oblasti dopravní výchovy?
5) Co byste považovala za zajímavé doplnit do Vaší DP v současné
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době, po zpracování DP? 

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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