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tématu. Představila témata pojednaná v teoretické části práce.
Podrobně představila svůj postup práce v realizaci výzkumného
šetření s dětmi. Komise ocenila novost prvků zpracování práce a
úroveň obhajoby. Studentka doplní opravu vročení a ISBN publikací
v seznamu literatury v eratech.
Studentka odpovídala na následující dotazy komise:
1) V Metodologické části uvádíte tabulku, která eviduje složení dětí
ve sledovaném vzorku (str. 34). Tuto evidenci bych ráda diskutovala.
Zároveň bych se zeptala, zda a jakou formou jste zohledňovala
měnící se počty dětí ve skupinách (vzhledem k dlouhodobějšímu
trvání akčního výzkumu) a jaký měl tento parametr dopad pro Vaše
závěry.
2) Která Vámi realizovaná aktivita Vás nejvíce překvapila a čím
konkrétně?
3) O jakém dalším využití navržených aktivit uvažujete?
4) V čem jste spatřovala největší obtíže?
5) V čem podle Vás byl ovlivněn úspěch vzdělávacích činností
specifiky Vaší mateřské školy?
6) Komentujte spolupráci s rodiči, sdílení dětí s rodiči o průběhu
činností v MŠ.
7) Uvažujete o doplnění scénářů činností o citace výroků dětí či o
krátké příběhy dětí.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.
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