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Studentka představuje svou práci její části, cíle, výzkumné otázky i
vlastní motivaci k výběru tématu. Konkrétně popisuje dotazníky a
komise upozorňuje na nedostatky z posudků k formulaci otázek v
dotazníku výběru vzorku, studentka reaguje a vzorek popisuje. Dále
studentka probírá rozdíly v komunikaci mezi rodiči a pedagogy mezi
běžnými MŠ a MŠ s programem Začít spolu.
Komise upozorňuje na nedostatky práce uvedené v posudcích a
věnuje se dotazům z posudků – Prezentace dat v praktické části a
jejich zpřehlednění? Studentka reaguje na výtku, navrhuje vylepšení
(lepší formulace výzkumných otázek) a uvádí příklad. Jaká jsou
obecně platná doporučení pro MŠ ve vztahu s vašimi výsledky?
Studentka navrhuje zvýšit informovanost rodičů a vyšší zapojení do
programu MŠ. Následně studentka odpovídá na otázku k odborné
literatuře, která ji ovlivnila a pomohla ji se psaním práce, uvádí
pouze jednu starší publikaci. Studentka reaguje na dotaz k otázce z
dotazníku na návrhy a podněty rodičů. Dále komise se studentkou
diskutují o možnostech zlepšení spolupráce a komunikace rodičů a
MŠ.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 3.
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