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Identifikační číslo studia: 440127
Datum zápisu do studia: 28.07.2014

Název práce: Komparace metod výuky čtení - Sfumato, genetická metoda
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Vedoucí: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.

Datum obhajoby : 06.06.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,

v níž se zabývá dvěma metodami nácviku počátečního čtení
(genetickou a Sfumato - Splývavé čtení). Uvedla hlavní záměr a
postup řešení. Informace získané analýzou odborné literatury
doplnila autorka informacemi získanými pozorováním (opakované
návštěvy v intervalu několika měsíců) ve výuce a při rozhovorech s
pedagogy. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Upozorněno, že z textu není zřejmé, kolik návštěv se v jednotlivých
třídách uskutečnilo. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Předložila porovnání metod dle výsledků kvalitativního
šetření. Uvedla, jaké rozdíly mezi oběma zkoumanými metodami
považuje za nejzásadnější. Objasnila osobní preferenci ke
sledovaným metodám. Diskuze se týkala motivace k výběru tématu a
uplatnění výsledků bakalářské práce v praxi. Studentka věcně
odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci obhájila.
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