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Student: Tereza Rázková
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Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
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Specializace: Anglický jazyk
Identifikační číslo studia: 320528
Datum zápisu do studia: 16.07.2010

Název práce: Význam rozvíjení emoční inteligence na 1. stupni základních škol

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.

Datum obhajoby : 20.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka shrnula téma práce a odůvodnila jeho výběr. 

Shrnula hlavní poznatky z teoretické části práce a popsala strukturu
empirické části práce.
Popsala průběh výzkumu a hlavní výstupy a poznatky z průběhu
výzkumu.
Vedoucí práce shrnula posudek vedoucí práce a položila otázky.
Otázky vedoucí práce:
Jak byste mohla docílit toho, aby se v rozhovoru učitelky více
vyjadřovaly ke
konkrétním způsobům rozvoje emoční inteligence v některých
oblastech vzdělávání
(např. literární výchova, prvouka)?
V čem by měla podle vás spočívat podpora učitelů pro rozvíjení
emoční inteligence
jejich žáků?
Oponentka práce shrnula posudek oponentky práce a položila otázky.
Otázky oponentky práce:
Která témata či typy kurzů byste doporučila zahrnout do přípravného
i dalšího vzdělávání učitelů, aby byli lépe připraveni pro rozvoj
emoční inteligence v rámci svých žáků?
V rámci jakých témat pří výuce prvouky lze rozvíjet emoční
inteligenci.
Jakým způsobem může učitel pracovat na rozvoji své vlastní emoční
inteligence?
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