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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. Studentka představila cíle,
metody a hlavní závěry práce. Vyslechla shrnutí obou posudků.
Reagovala na následující otázky a náměty k diskusi:

Vysvětlete, proč jste zvolila členění práce na 3 hlavní kapitoly.
Formulujte závěr teoretické části (tj. 1. a 2. kapitoly) a význam
hlavních poznatků pro naplňování cíle DP a pro přípravu a realizaci
praktické části práce.  
Vyberte tři podle vás zajímavé odpovědi z rozhovorů. Uvažujte, jak
byste mohla postupovat dál, abyste získala odpovědi hlubší,
související s vaším tématem a formulovanými cíli DP. 
V jakých teoretických aspektech posouvá práce vaše poznání o
významu neformálního vzdělávání v prostředí primární školy?
Promyslete na základě odborných zdrojů.
Vyhledejte data z aktuálního výzkumného šetření v oblasti
neformálního vzdělávání, která jsou relevantní pro srovnání
vzhledem k řešení vaší práce a zároveň jsou pro práci současného
učitele významná. 

Všichni přítomní členové hlasovali o klasifikaci a shodli se na
výsledku 2.
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