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Mgr. Jaroslava Lojdová
Místo obhajoby :

Praha

1. Domníváte se na základě vašich zkušeností s realizovaným
výzkumem, že hudební výchova v mateřských školách je vyučována
v intencích současné pedagogické reformy předškolního vzdělávání?
2. Objasněte, které klíčové hudební schopnosti rozvíjí zpěv?
3. Prezentujte inovativní metody a formy pedagogické práce
směřující ke zkvalitnění předškolního hudebního vzdělávání?
4. Jaká byla reflexe vaší pedagogické práce, kde je to uvedeno v
bakalářské práci?
5. Objasněte, proč jste zařadila pouze třídenní experiment?
Práce obsahuje větší počet nedostatků, na které upozornil vedoucí
práce a oponent práce. Komise konstatovala, že v práci schází reflexe
a téma bylo řešeno spíše povrchně. Výzkumná část obsahovala
závažné nedostatky. S ohledem na vlastní průběh obhajoby, kdy
studentka adekvátně reagovala na dotazy v průběhu diskuze, se
komise shodla, že studentka práci obhájila. Studentka byla
upozorněna, že musí doplnit anglický překlad názvu jak do tištěné
verze práce, tak do studijního elektronického systému v rámci errat.
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