
Číslo zápisu / číslo ve spisu : 384508/..... Mgr

Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Johana Zíková
Datum narození: 09.01.1993
Identifikační číslo studenta: 40547048

Typ studijního programu: magisterské
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Anglický jazyk
Identifikační číslo studia: 384508
Datum zápisu do studia: 26.07.2012

Název práce: Kooperativní učení ve výuce cizího jazyka
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Petra Vallin, Ph.D.

Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a shrnula cíle. Dále

charakterizovala teoretickou část práce a zaměřila se na jednotlivé
aspekty a také výhody. Stručně popsala jednotlivé metody
kooperativního učení a také jednotlivá specifika.
Následovalo shrnutí empirické části práce. Studentka popsala cíle
svého výzkumu a detailně seznámila komisi s použitými metodami.
V závěru hovořila o zjištěních výzkumu své práce.

Vedoucí práce ocenila schopnost propojení jednotlivých témat,
kterou studentka projevila. Zmínila nedostatky empirické části a
chybějící části práce jako například postup analýzy dat.

Vedoucí práce položila následující otázku.
Vidíte nějaké rozpory mezi výsledky dotazování učitelů a pozorování
výuky? 
Případně, jak si tyto rozpory vysvětlujete? 

Z posudku oponenta.
Kritika struktury práce, která není jednotná. Dále oponentka zmiňuje
příliš mnoho přímých citací. Oponentka oceňuje analýzu metod a
také analýzu RVP.
Byla položena otázka z oponentského posudku.
Velké procento učitelů uvedlo, že jim v zapojení kooperativního
učení do výuky brání zvýšený ruch a snížená koncentrace, ke které
dochází po přesunu žáků do skupin (s. 68). Jaké to může mít příčiny
a co byste těmto učitelům poradila?
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