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Průběh zkoušky:
1) Uchazečka seznámila komisi s obsahem a výsledky své bakalářské
práce:
- cíle práce
- význam tématu
- představení realizované rešerše k tématu výskytu prvků a jejich
sloučenin v RVP a ve vybraných ŠVP a učebnicích, dále představení
vytvořené didaktické hry
2) posudek vedoucího práce a posudek oponenta - bez závažnějších
připomínek, v případě školitele hodnoceno stupněm "výborně", v
případě oponenta stupněm "výborně až velmi dobře" - uchazečka
dotazy oponenta uspokojivě zodpověděla, opravný lístek není
zapotřebí vložit do práce
3) diskuse - uchazečka reagovala a dotazy zodpověděla ke
spokojenosti tazatelů
Položené dotazy: Kdo je cílovou skupinou žáků pro aplikaci hry a co
je vlastně konkrétním cílem představené hry? Doporučení: zařadit
hru na konec tématu prvků a začátek tématů "sloučenin".
Doporučení: Nevyužívat pouze jako hru, ale také jako pomůcku pro
představení prvků a jejich sloučenin. Jak konkrétně a jakým typem
šetření byla hra testována? Doporučení: Vhodněji umísťovat citace v
textu (z formálního pohledu).
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