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Typ studijního programu: magisterské
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Identifikační číslo studia: 383754
Datum zápisu do studia: 26.07.2012

Název práce: Kompetence učitele k rozvoji čtenářství žáků na 1. stupni ZŠ

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.

Datum obhajoby : 25.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a odůvodnila jeho výběr.

Dále studentka představila komisi strukturu teoretické práce a
stručně pohovořila k obsahu jednotlivých kapitol.
Empirická část práce byla představena v následující struktuře.
Nejdříve studentka hovořila o průběhu výzkumu, zvolených
metodách a také odůvodnila volbu učitelek, které byly součástí jejího
výzkumu.
Poté shrnula závěry svého výzkumu.

Vedoucí práce vyzvala studentku k vyjasnění termínu čtenářská
gramotnost s oporou o zdroje.
Dále položila následující otázku:
Porovnejte své uvažování o profesních kompetencích učitele k
rozvoji čtenářství žáků s návrhem Souboru kvalit studentovy práce
na didaktické praxi z literární výchovy (viz Spilková, V. a kol.
Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů. 2015).

Oponentka práce oceňuje zaujetí tématem a jasnou snahu porozumět
všem souvislostem.
Byla položena následující otázka z oponentského posudku:
Čím zdůvodňujete tvrzení, že učitelé nemusí ovládat všechny
kompetence, které vymezuje profesní standard (s. 22, srov. s. 27)?
Studentka formulovala odpovědi s mírnou dopomocí komise.
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