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Průběh obhajoby:
1. Vedoucí práce PhDr. Jan Šmíd, Ph.D představil studentku a téma její bakalářské práce. 

Studentka se práci věnovala velmi intenzivně, ocenil její svědomitost a hloubku zájmu o 
téma. 

2. Paní PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph. D. přečetla oponenturu paní PhDr. Leonory 
Kitzbergerové, Ph.D. Chybí sjednocené hledisko v kategorizaci her. Autorka hájí hravost,  
oponentka kritizuje absenci kreativity. Chválí výsledky dotazníkového šetření. Doporučuje 
hlubší analýzu obrazové dokumentace facebookových fotografií.

3. Studentka popisuje svou vlastní práci, která se skládá z několika částí. Teoretická část (Hra 
jako dobrovolná činnost. Dotazníkové šetření na téma hru. Hravé fotografie na FB –
představuje různé druhy úprav fotografií -perspektivní klamy, barevné posuny, selfie photo-
fenomen dnešní doby, aranžování sebe sama, fotografie z webkamery- transformace, 
zrcadlení). Didaktická část (Práce s dětmi v kreativním kroužku v DDM Jemnice – dva 
úkoly 1. smajlíci- co nejvíce výrazů tváře. 2. fotografování portrétu, následné rozstříhání na 
proužky hra snimi – sestavování společných portrétů.) Výtvarná část (soubor 8 fotografií 
vylepených za okno v prostorách katedry- manipulace s obrazem).

4. Studentka odpovídá na otázky oponenta: Jaký je vztah mezi hrou a tvůrčím procesem? 
Popište rozdíl mezi didaktickou a spontánní hrou. Studentce chybí přesné pojmy v 
argumentaci. Vlohy v kreativitě a hravosti, názory opírá o Didaktiku -Hazuková, Šamšula.
V čem se projevuje hravost autorů citovaných snímků z FB? - Pro autory je to hra. Vedoucí 
práce doplňuje – je třeba zkušenost na správné čtení obrazu, znalost schématu.

5. Komise uzavírá obhajobu kritikou velmi špatné pravopisné úrovně práce, obsahuje mnoho 
chyb. 
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