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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Veronika Partyková
Datum narození: 26.05.1990
Identifikační číslo studenta: 45670258

Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: kombinovaná
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Tělesná výchova
Identifikační číslo studia: 383858
Datum zápisu do studia: 27.06.2012

Název práce: Aktivity podporující spolupráci základní školy s mateřskou školou a
rodinou směřující k bezproblémovému vstupu dítěte do základní
školy

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.

Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a shrnula důvody volby tématu.

Přehledně hovořila o struktuře teoretické části práce. Popsala záměry
empirické části práce a také zmínila cíle práce. 
Studentka informovala o metodách, které zvolila v empirické části
své práce, popsala výzkumný vzorek.
V závěru studentka shrnula konkrétní výsledky výzkumu, které
dokladovala konkrétními ukázkami z její práce.
Dále závěry práce hodnotila ve vztahu se stanovenými cíli.

Předsedkyně komise se dotazovala studentky, zda ve svém výzkumu
získala nějaký výsledek či názor rodičů, který by ji výrazně
překvapil, na to studentka pružně reagovala.

Vedoucí práce oceňuje zájem studentky o danou problematiku.
Shrnuje přínosy práce. Vedoucí práce mrzí, že nedosšlo k analýze
odpovědí ve vztahu ke vzdělání rodičů.
Byly položeny následující otázky.
Jaký je váš osobní názor na přítomnost rodičů v programu
„Předškolák“, své tvrzení objasněte.

Z oponentského posudku - oponentka ocenila shromáždění
relevantních informací s ohledme na region, ve kterém byl výzkum
realizován.
Byla položena následující otázka.

45670258 - 383858 - Veronika Partyková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 383858/..... Mgr

Jaký je Váš názor na zapojení rodičů při programu „Předškolák“?
Argumentujte.
Studentka relevantně reagovala a argumentovala v rámci odpovědí
na otázky.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PhDr. Jana Stará, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Klára Horáčková ............................

 Mgr. Jaroslav Pěnička ............................
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