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Akademický rok: 2016/2017

Student: Lucie Bílá
Datum narození: 07.03.1993
Identifikační číslo studenta: 57330636

Typ studijního programu: magisterský
Studijní program: Učitelství pro základní školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Specializace: Tělesná výchova
Identifikační číslo studia: 384156
Datum zápisu do studia: 26.07.2012

Název práce: Dětská pojetí vybraných témat historického učiva v primární škole

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Vedoucí: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D.
Oponent(i): Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Datum obhajoby : 06.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka představila svou práci na téma "Dětská pojetí

vybraných témat historického učiva v primární škole", motivaci,
teoretická východiska, cíle teoretické i empirické části. Podrobněji se
věnovala analýze učebnic k tématu komunismu. Představila metody
sběru dat a svůj výzkumný plán. Prokázala schopnost sebereflexe,
uváděla všechny limity výzkumu, s nimiž se v průběhu empirické
části potýkala. Srozumitelně představila i zajímavé výsledky své
práce (zejména využití komiksu, audioukázek, schopnost
generalizace u žáků 1. st.). Velice přesvědčivá prezentace.
Vedoucí práce konstatoval, že autorka si zvolila téma své práce
sama, pracovala velice pečlivě a samostatně, odvedla obrovský kus
práce. Velice si váží aplikační úrovně práce, ale i možnost jejího
výzkumného využití.
Oponentka práce kladně ohodnotila zejména schopnost diplomantky
pracovat s daty, zejména několikanásobnou didaktickou analýzu. 

Otázky: Byly diskutovány otázky sociální spravedlnosti z pohledu
dětí, co by mohla udělat fakulta pro to, aby byla autorka lépe
připravena na výuku podobných témat.

Výsledek obhajoby: výborně
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