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Datum obhajoby : 05.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila vlastní motivaci pro zpracování vybraného

tématu střídavé péče. Uvedla problémy, které zpracovala v teoretické
části práce. Prezentovala cíle, dílčí cíle a výzkumné otázky v
praktické části práce. Studentka popsala jednotlivé části šetření a
metody, které použila. V rámci představení výsledků práce rovnou
odpovídala na otázky položené v posudcích. Následně diskutovala s
komisí výsledky práce. Studentka přijala připomínku komise k volbě
věkové struktury skupiny respondentů pro skupinu veřejnost.
Prezentovala v závěru hlavní výsledky ve vztahu k cílům. Studentka
místy odbíhala v odpovědích do přílišné šíře.
Studentka odpovídala na následující dotazy komise:
1) Osvětlete volbu dětí pro výzkum.
2) Volila byste v případě opětovného zpracování skupiny
respondentů jinak? Jak a proč?
3) Jaký pohled mají na střídavou péči rodiče, pedagogové, soudkyně?
4) Jaký je Váš osobní názor na střídavou péči po zpracování
výzkumu?
5) Jaké důsledky výstupů výzkumu spatřujete pro Vaši práci
pedagoga? Co může pedagog udělat pro lepší zvládnutí obtíží při
zavedení střídavé péče.
Studentka zodpověděla dotazy komise, v odpovědích mírně odbíhala
do přílišné šíře.
6) Pochopila jste nějakou novou pozici MŠ ve vztahu ke střídavé
péči?
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