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Vlastní zkušenosti z působení v MŠ pro cizince.
Posudky:
Vedoucí práce J. Šťastná upozornila na dramatický průběh praxe při
vytvářenmí DP (zkoumaná MŠ byla zrušena). Ocenila působení
studentky v přirozeném prostředí, výběf literatry a osvojení si
reflektujícího nastavení.
Oenila též přínos DP v povšimnutí určitého rigidního nastvení
režimu současných MŠ (např. nastavení pracovní doby).
Oponent práce P. Pěnkava upozorňuje na zařízení jako "odkladiště
dětí". Důraz by kladl více na obsah než formu této MŠ. Práce na něj
působí hjako zdařilá i ve zvoleném kvalitativním přístupu, důkladně
zdůvodnila výzkumné závěry. Oceňuje přístup studentky ke konflitní
stiuace, kterou zachytila v příloze.
  Vyjádření absolventky:
- Použití terénních poznámek považuji za přiměřené, protože
uvedené situace se opakovaly denně.
- Odpověď na dotaz o návrzích změn MŠ pro kulturně smíšené
kolektivy: Navrhla bych posun času nástupu do MŠ. Výběr možných
jídel. Víkendový provoz. Jazyková podpora při komunikování s
rodiči - letáky v rodném jazyce, tlumočníci atp.
Silné stránky při obhajobě:
- Připravenost - absolventka plynule a zasvěcené odpovídá na dotazy
oponentů, které jsou však kladeny do praktické oblasti
- Místy dovednost propojit vliv převažujícího konfuciánství původní
kultury na realitu MŠ.
Slabé stránky při obhajobě:
- Ač práce se dotýká rozmanitosti a způsobilosti pro rozmanitost,
absolventka neprokazuje dostatečnou dovednost nahlédnout vlastní
předpoklady a stereotypy.
- Práce se ve výzkumné části opírá o terénní poznámky, které nejsou
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psány v reálném čase, nejde tedy o zúčastněné pozorování.
Doporučeno reflektovat. Obhajoba založená na argumentu, že situace
se v režimu MŠ opakovaly, nestačí.
Hodnocení:
Zohledněna poctivost práce. Také však nedostatečná reflexe
absolventky v oblasti metodologie a výzkumu rozmanitosti.
Výsledkem C.

Výsledek obhajoby: velmi dobře (C)
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