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Průběh obhajoby: Studentka představila téma práce a její hlavní cíle, shrnula výsledky

výzkumné části práce.
Zmínila pro ni nová a překvapující zjištění.
Stručně shrnula metodologické uchopení výzkumné části práce.
Pohovořila taktéž o osobním významu diplomové práce.

Studentka vyslechla shrnutí posudků vedoucí a oponentky práce.
Následně jí byly položeny otázky, na které samostatně odpověděla.

Znovu zformulujte závěr teoretické části a zdůrazněte, co vám
přinesla dostupná literatura k naplnění cíle diplomové práce a k
porozumění specifice problémů učitelů 1.stupně ZŠ.
Shrňte argumenty pro požadavek více praxí v přípravném vzdělávání
učitelů a uvažujte o nich v souvislosti s kritériem kvality přípravného
vzdělávání, kterým je propojování teorie s praxí.

V práci je uvedeno, že současná doba staví před učitele nové výzvy.
Přesto se výčet problémů začínajícího učitele odvíjí od tvrzení z 80.
let, že tyto obtíže existují bez ohledu na to, kde začátečník učí (s. 24,
zdroj Hastings, Schwieso, 1987). Je to tak?
Pojmenujte typické problémy bez ohledu na kulturní a dobové
okolnosti a problémy, se kterými se potýkají učitelé výlučně v
současnosti v českém prostředí.
Vysvětlete, jak rozumíte termínu profesionalizace učitelství (s. 38,
46).
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