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Student: Petra Poláková
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Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
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Specializace: Dramatická výchova
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Datum zápisu do studia: 16.07.2010

Název práce: Šikana na 1.stupni základní školy
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponent(i): PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

Datum obhajoby : 20.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila svou práci systematicky, komplexně a to jak

metodologickou, tak empirickou část. Práce byla představena
především s ohledem na možnosti řešení šikany, tak na výsledky
práce. 
Z posudku vedoucího práce byly prezentovány kvality jako
systamatické srovnávání přístupů, řešení výzkumné části a práce se
zdroji. 
Otázky vedoucího práce byly položeny na osobní přínosy pro
profesní rozvoj studentky, možnosti přípravy učitelů pro práci se
šikanou při studiu. 
Z oponentského posudku byla zmíněna kvalita zpracování,osobní
zaujetí, ale i odstup od zkoumaného jevu. Otázka od oponenta byla
zamřena na meze výzkumného šetření.
Studentka otázky zodpověděla s ohledem na osobní zkušenost z
praxe. 
Diskuze: 
V diskuzi byla položena otázka, zda by při řešení šikany uvedeného
příkladu šlo použít divadlo Fórum. 
Studentka svou odpověď zdůvodnila s ohledem na situaci a
podmínky v praxe. 
Další otázka byla položena na důvody volby škol, ve kterých byl
výzkum realizován.
Studentka svou volbu i situaci škol vhodně vysvětlila. 
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