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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Autorka pracovala podle zadání diplomního úkolu, který se jí podařilo naplnit. Zvolené téma je 
pojato komplexně. Oceňuji též její kultivované vyjadřování a celkově tematicky sevřený text.

2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Práce je logicky koncipovaná. Teoretickou část tvoří přehledová řada kapitol. Text vykazuje vhled 
a zaujetí danou problematikou. Seznam studijních zdrojů vytváří základ pro zdařilou sumarizaci 
tématu, ale chybí odkazy na zahraniční literaturu.

Didaktickou část tvoří tematické řady, ve kterých autorka rozvíjí možnosti uplatnění hry ve 
výtvarné výchově. Jde o náměty nápadité a tvořivé (viz též zdařilé přílohy). Byly realizovány se 
žáky ZŠ (4. a 5. roč.) a je zřejmé, že děti zaujaly. Práci doplňuje empirický průzkum, založený na 
kvalitativní metodě podle zakotvené teorie.

Výtvarnou část diplomové práce představuje řada fotografií. Diplomantka osvědčila schopnost 
podřídit vizuální složku interpretovanému obsahu, uspěla i ve volbě výrazových prostředků.

3. Formální náležitosti práce:
Práce je sestavena přehledně, v příloze je doplněna vhodným obrazovým materiálem, kvalita anotace 
je dobrá.

4. Přínos práce pro teorii a praxi oboru a osobní rozvoj studenta.
Práce představuje přínos zejména pro osobní rozvoj autorky a dokazuje míru vloženého úsilí.

5. Úkoly pro obhajobu:
a) Co vám při řešení diplomového úkolu dělalo největší obtíže a jak jste se s nimi vyrovnala? 
b) Podle jakých kritérií jste volila jednotlivé autory ve výběru?
c) Představte tvůrce a tedence, ke kterým se vztahnuje pojetí vaši praktické části práce.

Práci doporučuji jako diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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