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Průběh obhajoby: Studentka představila téma DP a motivaci pro jeho zpracování, cíl a
výzkumnou otázku. Uvedla teoretická východiska a velmi dobře
seznámila komisi s teoretickým základem svého výzkumného šetření
zpracovaného v empirické části DP. Dále velmi strukturovaně a
kultivovaně, s hlubší reflexí problematiky prezentovala výsledky
svého šetření mezi dětmi. Komise ocenila kvalitu a interdisciplinaritu
v přístupu ke zpracování práce. Vedoucí práce, oponentka i komise
navrhuje nominovat studentku na ocenění AGON. Práce je velmi
kvalitně zpracována po stránce formální i výzkumné, přichází s
novými pohledy na problematiku.
Studentka dále odpovídala na následující dotazy komise:
1) Kresba jako výtvarný jazyk, hra a potěšení ze společné tvorby,
vztak současným výzkumům.
2) Jaký je Váš názor na tvůrčí motivaci dětí prostřednictvím percepce
originálů výtvarného umění?
3) Máte sama nějakou zkušenost s návštěvou edukačního programu
pro předškoláky v galerii a jejich tvůrčími
reakcemi na zážitek z návštěvy galerie?
4) Jaký by byl podle Vás ideální profesní/osobnostní profil učitelky-
specialistky na výtvarné aktivity v MŠ?
5) Mapovala jste příčiny nezájmu dětí o výtvarné vyjadřování?
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

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

Členové komise: PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D. ............................

 PhDr. Miroslav Klusák, CSc. ............................

 PhDr. Michaela Kaslová ............................

 doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. ............................
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