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Průběh obhajoby: Studentka představila ve stručnosti téma své práce, definovala pojem

mentoring a mentorský vztah. Dále formulovala cíl práce. Uvedla
také, že mentoring v mateřských školách není prozatím v odborné
literatuře zpracován. Dále popsala výzkumné šetření - 4 MŠ, výzkum
proveden s učitelkami MŠ. Následně byla shrnuta výzkumná zjištění.

Položené otázky:
Nakolik jsou pro Vás totožné pojmy mentoring a uvádějící učitel?
Který pojem je širší.
Jsou pozorování jednoho rozhovoru a náhled do materiálů jedné
mateřské školy natolik relevantní a generalizovatelné, že je možné na
základě těchto zdrojů vytvořit model využití mentoringu?

Studentka u obhajoby komisi sdělila, že prováděla více pozorování i
rozhovorů, ale do práce zakomponovala pouze ten nejpřínosnější.
Jedná se o zásadní metodologický nedostatek. Vzhledem k těmto
skutečnostem je tedy výzkum dosti subjektivní. Studentka u
obhajoby vysvětlila sporné otázky v metodologii práce a
zodpověděla všechny položené otázky od vedoucí i oponentky práce.
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