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Hlasování komise:

Průběh obhajoby:

Studentka představila téma své práce a dlvody pro jeho volbu.
Seznámila komisi s cíli své práce, s tématy zpracovanými v
teoretické části práce, metodologií výzkumu a výzkumnými
otázkami, které si stanovila pro své šetření. Dále shrnula výsledky
svého šetření ve vztahu k výzkumným otázkám.
Studentka odpovídala následující dotazy komise:
1)Rodiče oceňovali a pojmenovávali to, že učitelé pracovali nad
rámec svých povinností - domníváte se, že se orpavdu jedná o
nadstandardní přístup učitelů?
2) Která zjištění v rámci rozhovorů pro Vás byla nejpřekvapivější a
naopak, která potvrdila Vaše
předpoklady a zkušenosti?
3) Výběr respondentů-rodičů - probíhal by výzkum jinak, kdybyste
oslovila všechny rodiče, nejen ty, které se aktivně přihlásili?
Domníváte se, že byste měla stejné výsledky?
4) Jedinou skutečností, kterou jsem v popisu postrádala, byl celkový
počet dětí ve třídě. Zajímavou informací by mohlo být také zjištění,
kolik dní a hodin v týdnu sledované děti pobývají v mateřské škole.
Studentka dokázala strukturovaně prezentovat výsledky svého
výzkumného šetření mezi rodiči s dětmi s tělesným postižením, které
se účastní společného vzdělávání v MŠ. Výborně se vyrovnala s
otázkami položenými komisí a obhájila svou diplomovou práci.
Komise navrhuje práci na ocenění AGON.
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............................

Členové komise:

Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.

............................

PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.

............................

2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

212234 - Bc. Kateřina Venclová, DiS.

