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Datum obhajoby : 24.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a odůvodnila jeho výběr.

Popsala cíle práce a shrnula teoretickou a praktickou část práce.
Objasnila zvolenou metodologii a průběh výzkumného šetření.
Představila výzkumný vzorek, výzkumné otázky a jejich vztah k
cílům práce.

V průběhu obhajoby byly položeny následující otázky, na které
studentka dokázala velmi fundovaně odpovědět:

1. Přinesly výsledky z dotazníků nějaké nové poznatky pro práci v
mezigeneračním setkávání dětí z MŠ se seniory nebo pro
mezigenerační volnočasové kurzy. Jestliže ano, tak jaké?

2. Pomohla DP při realizaci dalších fází celoročního projektu v MŠ?
V čem konkrétně?

3. Bylo použití knihy D. Mrázkové dobrá volba pro děti i seniory?

4. Vymezte „učení se od dětí“. V práci je tento pojem uváděn spíše v
kontextu „být inspirován životem s dětmi“.

5. Výzkum potvrdil podporu projektu ze strany rodičů, není však
uvedeno, do jaké míry je tato podpora limitní pro realizaci projektu.
Objasněte a zdůvodněte případnou přípravu rodičů na účast jejich
dětí v projektu.
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