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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a vlastní motivaci pro jeho

zpracování. Uvedla hlavní témata zpracovaná v teoretické části
praxe. Prezentovala cíle empirické části, kritéria výběru přípravných
tříd. Studentka představila postupně výsledky svého šetření u
jednotlivých případových studií přípravných tříd. Dále shrnula
celkové výsledky šetření o sledovaných přípravných třídách ve
vztahu k výzkumným otázkám. 
Studentka odpovídala následující dotazy komise:
1) Pozorovala jste rozdíl ve vývoji přípravných tříd? Jaké rozdíly
byly mezi učitelkami a jejich kvalifikací?
2) Jaké poznatky Vám přopadají nejdůležitější a nejzajímavější? Jak
nahlížíte na návrh respondentů, aby děti nastupovaly do PT pouze na
vyjádření přání rodičů?
3) Pokud by měla být PT pro všechny děti bez rozdílů, jaké nastavení
kritérií by mělo být?
4) Výhody a nevýhody různých možností plnění povinného ročníku
MŠ.
5) Výhoda či nevýhoda práce učitelek s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ
v přípravné třídě.
6) Docházka dětí do přípravné třídy. Nástup do běžné ZŠ jako
absolvent PT a počet dětí odcházejících do speciálních škol či tříd.
7) Význam a budoucnost přípravných tříd v ČR.
Studentka kvalitně zodpověděla všechny otázky.
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