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Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby : 08.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka seznámila komisi s vlastní motivací k volbě tématu a s

otázkami, které si kladla při zpracováním práce. Shrnula obsahové
zaměření kapitol v teoretické části práce. Uvedla cíle a výzkumné
otázky praktické části práce a výzkumný nástroj (příprava lekcí na
motivy knihy). Zdůvodnila výběr dvou mateřských škol pro realizaci
lekcí. Zvážila vliv volby zařazení programu na odpoledne,
reflektovala negativní vliv. Zhodnotila zásadní rozdíly ve využití
technik a metod dramatické výchovy v běžné a lesní mateřské škole.
Studentka přijala výtku oponentky, že se příliš věnuje charakteristice
dětete předškolního věku, ale méně lesním mateřským školám.
Studentka odpovídala následující dotazy komise:
1) Ve své práci nezmiňujete rozdíly při práci s hlasem (dětí i
učitelky) v lesní MŠ a v běžné třídě MŠ. V čem jsou shody, rozdíly a
úskalí? Byl rozdíl při práci s hlasem u skupinek dětí? Slyšely se děti
mezi sebou (vliv rozestavení skupin)?
2) Které nedůslednosti ve zpracování informací k lesním MŠ se v
práci vyskytují?
3) Shrňte klady a zápory, která přináší realizace lekce v LMŠ.
4) Co může poskytnout pro dramatickou výchovu LMŠ navíc nad
běžnou MŠ?
Studentka dobře reagovala na položené dotazy.
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