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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na předškolní vzdělávání dětí s OMJ, dětí
pocházejících z odlišného kulturního prostředí, a to v aktivitách
realizovaných v CPD při DDP hl. m. Prahy. Shrnula obsah teoretické
části práce a uvedla postup řešení praktické části práce.
Komise byla seznámena s posudky vedoucího práce a oponentky.
Konstatováno, že případové studie týkající se vzdělávání
předškolních dětí z etnicky a kulturně minoritních skupin jsou
čtenářsky zajímavé, samy o sobě ale nepřinášejí žádné překvapivé
zjištění. V teoretické části je nepřehledné odkazování na zdroje.
Velmi problémové je zejména shrnutí získaných poznatků vzhledem
k položeným výzkumným otázkám. Studentka reagovala na dotazy
zahrnuté v posudcích. Pokusila se popsat způsob získávání dat a
metody jejich vyhodnocování. Vyjádřila se k projevům dětí s OMJ
ve sledované instituci a k možnému doporučení pro pedagogy
působící v CPD. Diskuze byla zaměřena na limity výzkumného
šetření, problém vyvozování závěrů bez opory shromážděných dat a
vztah mezi výzkumnými otázkami a obsah kazuistik.
Studentka reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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