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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Michaela Kaslová
Oponent(i): PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

Datum obhajoby : 19.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s tématem své balakářské práce a

představila cíle bakalářské práce. Studentka popsala metodologický
základ bakalářské práce. Uvedla jednotlivé činnosti, které uplatnila
při výzkumném šetření s dětmi, a popsala postup u jednotlivých
úkolů pro děti. Popsala kritéria realizované kvalitativní analýzy.
Zhodnotila stanovené hypotézy. Představila dokumentaci a výsledky
jednotlivých uskutečněných aktivit.
Studentka podrobně představila komisi průběh uskutečněného
měření, zhodnotila naplnění stanovených cílů pro empirické šetření.
Komise ohodnotila prezentaci práce studentkou a zpracování
výzkumného šetření v bakalářské práce.
Studentka reagovala a odpověděla následující dotazy komise:
1) Co bylo hlavním východiskem pro vytvoření souboru aktivit pro
výzkumné šetření? Vytvářela jste také sama některé aktivity, jaká
byla Vaše invence na vytvoření či přizpůsobení zvolených aktivit
(částečně převzané aktivity od jiných autorů)?
2) Jakou hru či aktivitu byste doporučila nebo navrhla pro rozvoj
grafického znaku?
3) Dotaz na vymezení hypotézy k jazykové opoře.
4) Termín experiment a možné uplatnění kontrolní (srovnávací)
skupiny. Studentka užila didaktického experimentu v matematice.
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