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Diplomantka zdůvodnila volbu tématu, které lze označit za vysoce
aktuální, kontroverzní a pro současnou předškolní pedagogiku
vysoce přínosné. Problematika slaďování rodinného a pracovního
života mladých rodin s malými dětmi je v současné době řešena v
rámci mezirezortní spolupráce MPSV a MŠMT. Autorka objasnila v
čem navazuje v diplomové práci na svou bakalářskou práci.
Následně představila současné teoretické poznatky z oblasti
psychologie, pedagogiky, ale aktuální situaci v zahraničí a v
podmínkách české školské legislativy. Hlavní část obhajoby byla
věnována prezentaci empirické části, která byla realizována metodou
případových studií, které byly doplněny anketním šetřením.
V průběhu odborné diskuze byly položeny následující otázky, na
které studentka velmi dobře reagovala:
1. Objasněte časový harmongram realizace výzkumného šetření?
2. Vymezte kritéria, kdy pro některé děti není vhodné zařazení
dvouletých dětí do mateřské školy?
3. Narazila jste na nějaký úsek pedagogické činnosti, který by měl
být doplněn v rámci pregraduální přípravy či CŽV učitelů
mateřských škol v souvislosti se zařazováním dvouletých dětí do
mateřské školy?
4. V čem by bylo možné posílit diplomovou práci, konkrétně v
jakých oblastech?
5. Z jakého důvodu jste používala kurzivu bez uvozovek?
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