Číslo zápisu / číslo ve spisu : 415080/.....

Bc

UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta

Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce
Akademický rok: 2016/2017
Student:
Datum narození:
Identifikační číslo studenta:

Anna Hliněnská
08.11.1991
51412016

Typ studijního programu:
Studijní program:
Forma studia:
Studijní obor:
Specializace:
Identifikační číslo studia:
Datum zápisu do studia:

bakalářský
Specializace v pedagogice
prezenční
Učitelství pro mateřské školy
Výtvarná výchova
415080
04.09.2013

Název práce:
Jazyk práce:
Jazyk obhajoby:
Obor práce:
Vedoucí:

Mapování práce s knihou v mateřské škole
čeština
čeština
Učitelství pro mateřské školy
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PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.

Datum obhajoby :

05.09.2017

Termín:
Průběh obhajoby:

řádný
Studentka představila vlastní motivaci pro zpracování vybraného
tématu. Uvedla problémy, které zpracovala v teoretické části práce.
Prezentovala strukturovaně a stručně cíle zkoumání a výsledky svých
zjištění. Uvedla příklady výsledků výzkumu mezi učitelkami. Dále
shrnula výsledky výzkumu mezi dětmi (výběr knihy ze strany dítěte
a uvedení důvodu výběru). Reflektovala problém snižujícího se počtu
knih ve výběru a uvedla následující opatření v další části šetření.
Studentka dobře reagovala na položené otázky.
Studentka zodpovídala následující dotazy komise:
1) Věděly děti, proč si vybírají knihu? Uvedly svá zdůvodnění pro
výběr?
2) Podle čeho jste volila knihy, z nichž měly děti vybírat?
Korespondovaly udáje s dotazníkem?
3) Podle čeho by pomohlo učitelkám se orientovat v literatuře pro
děti?
4) Byla pro Vás nějaká metoda, kterou uváděly učitelky, nová?
5) Co vám činilo problémy v práci s odbornou literaturou a ve
zpracování práce a výzkumu vůbec?
6) Co si slibujete od určení knih pro děti určitého věku (zlepšení
orientace učitelek)?
7) Měla by učitelka zjišťovat, jaký je přístup rodin dětí k podpoře
znalosti knih?
8) Zamýšlela jste se nad výtvarnou stránkou výběru knih?

Místo obhajoby :

Praha

51412016 - 415080 - Anna Hliněnská

Číslo zápisu / číslo ve spisu : 415080/.....

Bc

Výsledek obhajoby:
Předseda komise:

výborně
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

............................

Členové komise:

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

............................

PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

............................

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

............................

51412016 - 415080 - Anna Hliněnská

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

