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Studentka představuje svou práci její části, cíle, výzkumné otázky a
definuje základní termíny. Zahrnuje i poznámky z posudků oponenta
a vedoucí práce.
Dále studentka popisuje metodiku motorického testování,
charakterizuje výzkumný vzorek, obhajuje výběr participantů,
konkretizuje testované činnosti. Studentka charakterizuje rozdíly
mezi mateřskými školami - běžná a montessori, jejich program,
vybavení a pomůcky. Následně se studentka věnuje výsledkům a
jejich interpretaci, reaguje i na doplňující dotazy komise. Studentka
shrnuje celkový výsledek testování, kde uspěly lépe děti z běžné MŠ,
ale rozdíl nebyl velmi významný.
Dotaz komise: Vyskytovaly se jedinci s motorickými obtížemi?
Studentka reaguje a prochází výsledky několika dětí s
podprůměrnými výsledky v testování a zmiňuje i nadprůměrné
jedince. Dále studentka doporučuje, jaká by mohla být následná
opatření v daných MŠ. Následně studentka prochází výzkumné
otázky a odpovědi na ně. Komise upozorňuje na chybějící porovnání
s jinými pracemi. Proto studentka zhodnocuje přínos své práce,
porovnává své výsledky s jinými obdobnými výzkumy. Závěrem
studentka shrnuje hlavní výsledek práce a následná doporučení.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 2.
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