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Student: Radka Huňatová
Datum narození: 11.02.1988
Identifikační číslo studenta: 85275219

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Identifikační číslo studia: 383923
Datum zápisu do studia: 27.06.2012

Název práce: Přípravné oddělení literárně-dramatického oboru Základní umělecké
školy v Žatci

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: doc. Mgr. Radek Marušák
Oponent(i): MgA. Alžběta Ferklová

Datum obhajoby : 09.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila komisi téma své bakalářské práce, zdůvodnila

jeho výběr. Uvedla strukturu své práce, velmi stručně hlavní obsahy
a výsledky. Komise ohodnotila, že studentka reflektovala specifika
práce s dětmi předškolního věku při zpracování projektu (např.
upřednostnění osobnostního a sociálního rozvoje dítěte v zaměření
projektu před rozvojem estetickým). Komise vytkla nižší strukturaci
praktické části (absence vymezení cíle či cílů pro šetření), což se
promítlo do více popisného závěru. Komise negativně hodnotila
nízkou úroveň zobecnění autorčiných zjištění v závěru. Studentka
nebyla plně připravena na obhajobu a dotazy položené v posudcích.
Studentka odpovídala na následující dotazy komise:
1) Specifické nároky na pedagoga při práci s dětmi předškolního
věku při literárně-dramatické výchově. 
2) Rolová hra učitele, vnímání fikce u dítěte předškolní věku, jejich
sociální vnímání. Bezpečné klima a vhodná volba role pro pedagoga.
3) Zdůvodnění uvedení diskuse a úvah o jednotlivých dětech do
závěru (vhodnější do kapitoly diskuse).

Výsledek obhajoby: dobře
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