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Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Tereza Odcházelová

Datum obhajoby : 12.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a stručně odůvodnila výběr

tohoto tématu. Shrnula teoretickou část práce a zmínila důvody
zařazení jednotlivých kapitol. Shrnula obsah praktické části práce a
podrobně popsala průběh realizace. Okomentovala také to, že
nenaplnila cíle své práce.
V závěru hovořila o zjištěních, která vyplynula z její práce.
Předsedkyně komise položila otázku, zda průběh studentky dětství
také přispěl k volbě tématu práce. Studentka zmínila také výchovu
svých dětí.

Vedoucí práce položila otázku, která z osobností byla pro studentku
nejzajímavější a proč.
Studentka zmínila Joy Adamson.

Vedoucí práce zmínila těžkosti spolupráce se studentkou. Shrnula
výhrady, např. uvedení části RVP PV bez komentáře. Zmínila
znatelný posun studentky v průběhu zpracování práce. 

Z oponentského posudku zazněla nespokojenost s výzkumnou částí
práce. 
Otázky oponentky:
Žádám autorku o uvedení metodiky řešení praktické části:
- výběr významných osobností,
- kritéria výběru informací o významných osobnostech,
- vyhodnocení dat a vyvození závěrů (ověření hypotéz).
Studentka s dopomocí zmínila anketu, kterou využila pro výběr
osobností, pokládanou otázku.
Z komise zaznělo nevyužití potenciálu výzkumné části práce a
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neodpovídající název bakalářské práce.

Výsledek obhajoby: dobře

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Lidmila Valentová, CSc. ............................

Mgr. Klára Horáčková ............................

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. ............................
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