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Akademický rok: 2014/2015

Student: Andrea Doležalová
Datum narození: 02.11.1972
Identifikační číslo studenta: 52936742

Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Hudební výchova
Identifikační číslo studia: 320649
Datum zápisu do studia: 16.07.2010

Název práce: Možnosti využití interaktivní tabule v hudební výchově na 1. stupni
ZŠ

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponent(i): PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.

Datum obhajoby : 21.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomová práce reaguje na současné modernizační trendy v našem

školství, spočívající mimo jiné ve vybavování tříd moderními
didaktickými pomůckami, jmenovitě interaktivními tabulemi. Od
učitele se předpokládá jistá míra počítačové gramotnosti i schopnost
vytvářet vlastní výukové programy. V této oblasti má diplomantka
bohaté zkušenosti, pracuje na vlastní interaktivní elektronické
učebnici Hv. 
Diplomantka přednesla autoreferát o hlavních záměrech práce a
prezentovala dosažené výsledky v powerpointové prezentaci. 
Reagovala na připomínky vedoucího práce a oponenta, týkající
se verifikace hypotézy č. 3 (používání IT svádí k omezení tradiční
hry na nástroj a k omezení zpěvu) a nutnosti hledání vztahových
souvislostí mezi získanými výsledky. Popsala též blíže principy své
interaktivní učebnice i vlastní termín interaktivní výuka, zmapovala
hlavní výhody a nevýhody práce s interaktivní tabulí.
Diskuse byla vedena v intencích praktické části práce (osobní
zkušenost diplomantky s učebními programy na webu, s
využitelností IT v hodinách Hv, kompatibilita výukových programů,
tvořených pro SmartBoard s ActivBoard apod.  

Výsledek obhajoby: výborně
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