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Studentka představila téma a cíle své bakalářské práce. Seznámila
komisi s hlavními tématy, které zpracovala v teoretické části. Dále
uvedla cíle, výzkumné otázky, metody šetření a hlavní výsledky
šetření. Studentka připustila výtky formulované v posudcích.
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1) Srovnejte své výsledky s předešlými výzkumy. Čím se vysvětlují
lepší výsledky dětí z Prahy? Potvrdilo se toto také u Vašich zjištění?
2) Formulace hypotézy 1 je nejasná dle posudku oponenta. Můžete to
vysvětlit či konkretizovat formulaci?
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4) Jak byste vysvětlila, že jste použila metodu pozorování, ale
nepopsala jste tuto metodu v práci? Jakou roli jste měla při průběhu
testování dětí?
5) Zjišťovala jste, kolik volného pohybu mají děti v rámci pobytu
venku? Srovnávala jste tento aspekt mezi skupinami?
Studentka dobře odpovídala na položené dotazy.
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