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Jazyk práce: čeština
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Vedoucí: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.

Datum obhajoby : 10.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala téma své práce. Nastínila obsah kapitol

teoretické části práce. Uvedla metody uplatněné ve svém šetření.
Studentka přijala výtku komise ke způsobu prezentace výsledků
výzkumu ve vztahu k výzkumným otázkám. 
Studentka odpovídala následující dotazy komise:
1) Objasněte způsob užití pojmu kompetence ve Vaší práce.
2) Domníváte se, že vícedenní projekt není pro LMŠ vhodný?
3) Leží vám na mysli vzdělávací funkčnost LMŠ (patrné z více
vašich vyjádření-nejvíce v Diskuzi). Myslíte si, že vzdělávání v
klasické MŠ je v celé své šíři a variabilitě srovnatelné s možnostmi
LMŠ?
4) Vidíte reálně využití vaší bakalářské práce i pro ostatní kolegy ve
vaší LMŠ?
5) Jaké strategie budete zvažovat při dalším rozvoji komunikace a
spolupráce LMŠ a rodičů?
6) Podněty v LMŠ - ze strany dětí, pedagogů, spolupráce s rodiči.
Studentka dokázala vhodně reagovat na položené dotazy, obhájila
svá stanoviska a dobře reflektovala témata, o nichž bylo hovořeno.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.
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