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Termín:
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řádný
Studentka představila téma práce a odůvodnila jeho výběr. Dále se
zaměřila na cíle výzkumu.
Stručně charakterizovala jednotlivé kapitoly teoretické části práce.
Detailně představila empirickou část práce, tedy zvolené metody a
průběh výzkumu.

PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Místo obhajoby :

Praha

Vedoucí práce ocenila výběr tématu, logičnost a strukturovanost
teoretické části. V empirické části si cení kombinace výzkumných
metod a množství oslovených s vysokou návratností.
Vedoucí práce položila následující otázky:
Které faktory, podle Vašeho názoru, ovlivňují úroveň spolupráce
rodiny a školy nejvíce?
Na jakou formu spolupráce se chcete v budoucnu zaměřit vy sama? Z
jakého důvodu?
Oponentka oceňuje schopnost reflexe studentky, velmi strukturovaný
výklad v teoretické části. Dále vyzdvihuje kvalitu dílčích shrnutí.
Vytkla pouze fakt, že studentka téměř vůbec nepracovala se
zahraniční literaturou. V rozpravě však studentka projevila zájem a
informovanost o zahraniční inspiraci a zodpověděla tak i následující
otázku:
Zajímáte se o zahraniční inspiraci? Které země považujete z hlediska
spolupráce rodiny a školy za inspirativní a proč?
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