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- Autorka píše v úvodu o osobní zkušenosti své rodiny s adaptací dětí na školu. Uvažovala o 
tom, že by kasuistiky svých dětí zařadila do empirické části práce? Jak by to pozměnilo 
metodologii práce?
- Prosím autorku, aby zkonkretizovala postupy výzkumného šetření. Jak probíhal sběr dat pro 
případové studie?
- Zaznamenala autorka ve svém empirickém výzkumu výukové strategie, které ovlivňují 
adaptaci na školní prostředí v zahraničí? (V teor.části je má v kap.3.3.4)

-BP na málo obvyklé, u nás málo zpracované, zajímavé a aktuální téma
-BP je ve vztahu k cílům optimálně strukturována
- Autorka vykládá v teor. části složitou problematiku přehledně, zasvěceně, v linii cílů textu, 
bez zbytečných odboček. Poznámku mám ke způsobu výkladu v kapitole 1 – její zaměření je 
zdůvodněno až na závěr kapitoly (viz s.14). Obdobně by kap.3.3. zasluhovala uvedení (tj. 
proč v dané BP je právě mezinárodním školám věnována celá kapitola). Jako „skok v textu“ 
pak působí přechod 3, a 4. kapitoly: zřejmě by pomohlo shrnutí teoretických východisek.
- Málo konkrétní je popis metodologie empirické části. Pozitivně hodnotím získávání dat z  
z několika zdrojů.
- V závěru práce bych očekávala větší provázanost s teoretickými východisky (kromě kult. 
šoku také věk, osobnost dítěte aj.)
- Kladně hodnotím i práci se zahraniční literaturou (i když její analýzu bych očekávala spíše 
v úvodních částech práce). 
- Jazyková stránka textu:. V textu se občas vyskytují chyby v interpunkci (s.23, 24, 27 aj.), 
pozor na pravopisnou chybu na s.53 (shoda podmětu s přísudkem)


