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Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka shrnula téma práce a informovala komisi o cílech své

práce. Představila strukturu teoretické části práce. Zaměřila se také
na úskalí zabývání se kontroverzními tématy.
Dále studentka hovořila o empirické části práce. Věnovala se
výzkumným otázkám a použitým metodám.
V závěru shrnula výsledky práce ve vztahu k jednotlivým
výzkumným otázkám. Zhodnotila též dosažení cílů. 

Vedoucí práce ocenila zpracování nového tématu a práci se
zahraniční literaturou.
Byla položena otázka z posudku vedoucí práce.
Jak si vysvětlujete rozdíly mezi zkušenostmi s probíráním
kontroverzních témat u učitelů (zvl. relativně vysoký počet
zkušenějších učitelů, kteří nemají zkušenost s KT)?

Oponentka práce ocenila schopnost komplexního uchopení
problematiky. Dále spojení prezentace kontroverzních témat dětem s
otázkami vývojových fází jejich myšlení a morálního vývoje.
Poukázala také na důležitost proměnlivosti kontroverzních témat ve
vztahu k času.
Oponentka získala odpovědi na své otázky již v průběhu rozpravy.
Oponentka i vedoucí práce se shodly na prospěšnosti práce a vyzvaly
studentku k publikování výsledků například v odborných
periodikách.
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