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Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Lidmila Valentová, CSc.

Datum obhajoby : 10.01.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka prezentovala téma své bakalářské práce a vlastní motivaci

pro jeho volbu. Uvedla obsah teoretické části práce a postup v
realizaci šetření v empirické části práce. Dokázala strukturovaně
představit výsledky své práce. Studentka dokázala dobře obhájit své
postupy a zařazení kapitol v teoretické části práce, které byly
kritizovány v posudku oponenta. 
Studentka odpovídala následující dotazy komise:
1) Při obhajobě formulujte případné přínosy a rizika zvedení
povinného předškolního ročníku předškolního vzdělávání.
2) V jakých oblastech byste potřebovala zlepšit spolupráci PPP, MŠ
a rodin.
3) Pokuste se navrhnout jiný název bakalářské práce, který by
výstižněji vystihoval vlastní obsah práce.
4) Vysvětlete, proč v oponentském posudku je uvedena poznámka,
že orientace v textu není příliš snadná.
5) Do jaké míry jsou podle vaší zkušenosti učitelky MŠ seznámeny s
vzdělávacími plány přípravných tříd? 
6) Do jaké míry jsou podle vaší zkušenosti učitelky MŠ seznámeny s
vzdělávacími plány přípravných tříd? 
7) Domníváte se, že legislativní změna platná od letošního školního
roku bude přínosná?
8) Objasněte rozlišení IVP a PLPP.
Studentka dokázala vhodně reagovat na dotazy, uvažovala o
problému spolupráce PPP a MŠ.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 2.
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