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bakalářské práce, které bylo věnováno digitálním fotografiím s
využitím ve výtvarných činnostech u dětí předškolního věku. Po
seznámení se strukturou bakalářské práce se studentka věnovala
prezentaci přípravy a reflexi připravého projektu. Komisi předložila
výsledný produkt s fotograficky zpracovanými pravidly. V průběhu
obhajobyse studentka snažila reagovat na velké množství
připomínek, které byly uvedeny v posudku vedoucího a oponenta
práce. Studentka byla opětovně upozorněna na chyby v práci s
odbornou literaturou a bylo jí doporučeno, aby provedla opravu v
rámci errat. Komise při závěrečném hodnocení přihlédla k hodnocení
oponenta a vedoucího práce, kteří v práci poukázali na větší počet
nedostatků v obsahové a především formální stránce.

V průběhu obhajoby byly položeny následující otázky:
1. Měla studentka doložený souhlas rodičů s pořizováním fotografií
dětí? 
2. Jaké emoce u dětí mohou vyvolávat fotografie, objasněte funkci
estetickou a informativní?
3. Využití výsledků práce pro pedagogickou práci?
4. Jak dítě předškolního věku reaguje na lež?

Výsledek obhajoby: dobře
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