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Diplomantka podrobně a systematicky prezentuje obsah své práce.
Popisuje cíle práce, výzkumné otázky, obsah teoretické i praktické
části, metodologii výzkumu (dotazník a polostrukturované
rozhovory) a argumentuje důvody výběru otázek. Shrnuje výsledky
výzkumu a upozorňuje na možná úskalí práce.

Místo obhajoby:

Praha

Vedoucí práce oceňuje zodpovědný přístup a nadšení k tématu.
Poukazuje na nejasňosti citací a parafrází. Upozoňuje na
nedostatečné hledání souvislostí při vyhodnocování dotazníkových
odpovědí, absenci doptávání se respondentů. Zároveň ale oceňuje
zajímavé výsledky dotazního šetření. Má výhradu ke kapitole 3.2.1,
která se podle vedoucí nevztahuje ke kapitole 3.2.
Otázky:
1)Co způsobilo převedení MŠ na obce jako zřizovatele, ve vztahu k
řízení MŠ - přibližte důsledky. Diplomantka částečně odpovídá,
probíhá diskuze o autonomii mateřských škol.
2)Jaké konkrtétní sociální dovednosti ředitelů se očekávají v
personálních vztazích v současném osobnostně orientovaném modelu
předškolního vzdělávání? Otázka zodpovězena.
3) Co byla pro Vás významně nová zjištění pro naplnění pozice
ředitele MŠ vzešlá z výzkumného šetření. Otázka zodpovězena.
Oponentka oceňuje kultivovaný projev práce, pouze upozorňuje na
hovorový výraz školka. Teoretická část je erudovaným základem pro
empirickou část. Upozorňuje na nedostatečně analyzovaná
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kvalitativní data.
Otázka:
1)Bylo by možné na základě komparace příběhů jednotlivých
ředitelek pojmenovat společné problémy, výzy, faktory, které se
dotýkají řízení mateřských škol? Otázka zodpovězena a představuje
návrh řešení možných úskalí.
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