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Průběh obhajoby: Diplomantka představila témata teoretické části, metody sběru dat a

výsledky empirické části.
Vedoucí práce zdůraznil, že si studentka zanedbávané téma v
pedagogickém výzkumu vybrala na základě vlastního zájmu. Cíle
práce byly naplněny, autorka na ní pracovala průběžně. Ocenil
čerpání z českých i zahraničních zdrojů a sběr velkého množství dat.
Práci by prospěla propracovější diskuzní část, v nichž by studentka
porovnávala své závěry například s vydanou monografií Svět školní
družiny.
Oponent rovněž ocenil výběr tématu. Zdůraznil, že práce je vhledem
do světa vychovatelek (jak myslí a mluví vychovatelky), ne do školní
družiny. V empirické části nezazněla odpověď na otázku, jak je
naplňován vychovatelkami ŠVP.
Diplomantka odpovídala na tyto otázky členů komise:
1. Jak je naplňován vychovatelkami ŠVP?
2. Charakterizujte silné a slabé stránky přístupu, když chcete zařízení
popsat pohledem daného člověka (který tam pracuje).
3. Jaké jiné faktory (kromě těch, které jste uvedla v práci) působí na
práci vychovatelek? Diskutovány byly materiální podmínky;
spolupráce s vedením školy a dalšími partnery školy - rodiči;
edukační činnost; vypracování domácích úkolů ve školní družině.
4. Jak jsou družinová oddělení strukturována z hlediska socializace?

Komise hlasovala a shodla se na známce velmi dobře.
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