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části, co zde opravil vzhledem k původní verzi práce. Stejně tak
poukázal na úpravy a doplnění, která provedl v praktické části práce.
Komise vytkla studentovi příliš široce formulované hypotézy pro
výzkum a zobecnění, kterých se student dopustil v empirické části
práce, ačkoli výsledky lze vztahovat pouze na skupinu respondentů
zapojenou do výzkumu. Práce vykazuje řadu nedůsledností ve
zprqacování, celkově je však možné ji akceptovat.
Student odpovídal na následující dotazy komise:
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MŠ, když na téže straně č. 45 dole uvádíte citát z výroku pamětnice,
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2) Objasnit, zda se nemýlí ve formulaci cíle: „Cílem této práce bylo
zmapovat názory, postoje a zkušenosti učitelek, které pracovaly v
průběhu let 1948-1989 v mateřských školách, posoudit vliv
socialistického režimu na předškolní vzdělávání a posoudit sledované
období z pohledu dnešní doby a s časovým odstupem“.(s. 49)
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 3.
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