Číslo zápisu / číslo ve spisu : 448187/.....

Bc

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce
Akademický rok: 2016/2017
Student:
Datum narození:
Identifikační číslo studenta:

Barbora Fuksová
26.01.1995
78220996

Typ studijního programu:
Studijní program:
Forma studia:
Studijní obor:
Identifikační číslo studia:
Datum zápisu do studia:

bakalářské
Specializace v pedagogice
prezenční
Učitelství pro mateřské školy
448187
03.09.2014

Název práce:

Možnosti pedagogické diagnostiky školní připravenosti v mateřské
škole.

Jazyk práce:
Jazyk obhajoby:
Obor práce:
Vedoucí:

čeština
čeština
Učitelství pro mateřské školy
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.

Oponent(i):

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Datum obhajoby :

22.05.2017

Termín:
Průběh obhajoby:

řádný
Studentka zdůvodnila výběr tématu a osobní motivaci ke zpracování
problematiky. Představila komisi dvě stanovené výzkumné otázky.
Nastínila strukturu práce a hlavní obsah teoretické a praktické části.
Studentka popsala postup ve zpracování výzkumného šetření
(rozhovory s rodiči, zúčastněné pozorování tří dětí a dále dětí s
odkladem školní docházky, zpracování pedagogické diagnostiky,
pozorování diagnostiky školní zralosti v PPP). Studentka závěrem
shrnula svá zjištění. Komise zhodnotila design výzkumného šetření
jako ne zcela vhodný. Práci ohodnotila jako vnitřně nevyváženou
(kvalitní teoretická část a závěr; slabší zpracování výzkumného
šetření).
Dále byly položeny následující dotazy:
1) Co jste objevila ve své práci?
2) Konstatování na s. 21 (viz posudek) - podložte věcnými
argumenty z výzkumu a výsledků odborníků.
3) Jaký očekáváte vývoj v počtu odkladu školní docházky v kontextu
zavedení povinného předškolního roku?
4) Domníváte se, že zpráva z vyšetření z PPP má být k dispozici
učitelkám v MŠ? Jak je to v současné době?
5) Zamyslete se nad názvem práce vzhledem k obsahu? Jak byste
název upravila?
Studentka zodpověděla položené otázky částečně, s připomínkami
komise.

Místo obhajoby :

Praha

78220996 - 448187 - Barbora Fuksová

Číslo zápisu / číslo ve spisu : 448187/.....

Bc

Výsledek obhajoby:
Předseda komise:

dobře
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

............................

Členové komise:

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

............................

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

............................

doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.

............................

78220996 - 448187 - Barbora Fuksová

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

