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Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce, její strukturu, obsahy

pojednané v teoreticé části práce. Dále podrobně představila způsob
zpracování dotazníkového šetření a výsledky svého výzkumu.
Studentka neuvedla způsob zpracování získaných dat v rámci
rozhovoru, naopak uvedla přepisy rozhovorů, ale bez jejich
vyhodnocení (s. 63-74). Celkově však je práce kvalitně zpracována a
studentka dokázala dobře reagovat na dotazy komise.
Dále reagovala na otázky položené komisí:
1)Co jsou nejčastější negativní aspekty negativního klimatu?
2)V jakých teoretických aspektech posouvá práce vaše poznání o
procesech utváření pozitivního pracovního a sociálního klimatu?
3) Co na základě vašeho výzkumného šetření v oblasti klimatu v MŠ
považujete za limitující pro práci učitelky v mateřské škole?
4) V čem vidíte přednosti prostředí a klimatu v MŠ při utváření
pozitivního vztahu k profesi učitelky mateřské školy?
5) Jak si vysvětlujete odlišnost odpovědí pozitivně laděných na klima
v MŠ v obecnější otázce a následně odpovědí obsahujících značnou
kritiku (např. v rozhovorech, ale i v dotaznících)? Jak tedy převážně
vnímají učitelky klima ve své MŠ, dle výzkumu?
6) Jak jste vyhodnocovala výsledky rozhovorů s učitelkami?
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. ............................

 PhDr. Michaela Kaslová ............................

 doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc. ............................
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