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Průběh obhajoby: Studentka zdůvodnila volbu tématu bakalářské práce. Seznámila
komisi se zvolenou strukturou práce, odůvodnila řazení jednotlivých
kapitol v teoretické části práce a následně se zaměřila na objasnění
metodologie a výsledky výzkumného šetření, které bylo zaměřeno
kvalitativně.

Studentka vhodně reagovala na následující připomínky a dotazy
vedoucí i oponentky:
1.Doporučuji, aby autorka při obhajobě koncentrovala zásadní
momenty a přínosy mezigeneračních setkání obou cílových skupin a
pokusila se nastínit další možné přístupy.
2.Dále se dotazuji autorky, proč zvolila tři různá setkání v různých
organizacích – co bylo cílem tohoto členění (spíše bych očekávala,
kdyby sledovala jednu skupinu a analyzovala tři proběhlá setkání).
Možná toto mělo vlastní záměr, např. sledování variability nastalých
situací, který jsem však nepostřehla?
3.Jak by mohla být aktivita více podporovaná v mateřských školách
– co by autorka práce považovala za důležité uskutečnit, než se
samotné setkání uskuteční, koho by mohla oslovit, jaké konkrétní
aktivity se ukázaly jako nejvíce nosné a také, na co je třeba dávat si
pozor?
4.Jak mohou (podle autorky) učitelé v mateřských školách využít
popsanou zkušenost pro další práci s dětmi?

Studentka během obhajoby reagovala a zodpověděla i většinu
doplňujících otázek komise. 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: Mgr. Anna Nožičková ............................

 PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. ............................
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