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Datum obhajoby : 10.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila téma své práce a odůvodnila jeho výběr.

Studentka samostatně představila cíle, metody a hlavní závěry práce.
Vyslechla shrnutí obou posudků. Reagovala výborně na následující
otázky a náměty k diskusi:
Uvažovala byste nyní jak zjednodušit/symbolizovat denní činnosti do
fotografií?
Profesně vás ovlivnily poznatky z výsledků výzkumu? Máte hlubší
vhled na to, co děti preferují a oceňují? A má toto vliv na vaši ped.
práci? V čem konkrétně?
Podle jakých kritérií jste volila MŠ pro výzkumné šetření?
Proč měly děti k zařazování právě 15–18 fotografií? Pozorovala jste
momenty učení u dětí v řazení činností v průběhu výzkumného
šetření?
Práce obsahuje všechny formální náležitosti. Je přehledně a funkčně
členěna. Rozsahem odpovídá požadavkům na bakalářskou práci. Za
hlavní přínos zpracování bakalářské práce komise považuje práci se
získanými odpověďmi dětí, zvl. schopnost studentky funkčně
kvantifikovat odpovědi dětí a prezentovat je přehledně v podobě
grafů.V empirické části práce zůstává na popisné rovině, mohla by
více analyzovat data, hledat vnitřní souvislosti v odpovědích dětí,
více data interpretovat.
Formální nedostatky nejsou v BP závažné, v textu se občas objevují
stylistické neobratnosti.

Členové komise hlasovali o výsledku obhajoby a shodli se na
hodnocení "velmi dobře".
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Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Jana Krátká ............................

 doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. ............................
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