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Průběh obhajoby: Studentka představila svou práci systematicky s důrazem na

teoretickou část, přičemž teoretická část je stěžejní vzhledem k cíli
práce.Studentka ve své prezentaci zdůraznila zásadní témata a jejich
přínosy pro české prostředí. Vedoucí práce se zaměřila na kritické
připomínky k práci a to především vempirické části. Otázky, které
byly uvedené v posudku, studentka zodpověděla v rámci své
prezentace práce. 
Otázka vedoucího byla na to, který systém považuje za
nejinspirativnější. 
Z posudku vedoucího byly zmíněny problematické aspekty
zpracování empirické části práce, chybnou práci se zdroji a
propojenost empirická a teoretické části. 
Otázka oponenta byla na pozitivní aspekty vývoje českého školství
před nástupem transformace. 
Studentka podala vysvětlení s částečnou dopomocí zkoušejícího. 
Další otázka od oponenta byla na autory věnující se osobnostně
zaměření pojetí dítěte. 
Studentka byla připravená a uvedla zásadní autory v dostatečném
počtu. 
Diskuze: 
V diskuzi byla položena otázka na zařazení a srovnání zkoumaných
zahraničních systémů a alternativních systému fungujících v ČR. 
Studentka uvedla hlavní směry a s tím, že některá témata a principy
ze zkoumaných zahraničních školských systémů jsou přítomny i u
alternativních systémů v ČR. 
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