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Datum obhajoby : 19.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila téma bakalářské práce a hlavní cíl, který si

stanovila při zpracování práce. Prezentovala skládanky a postup při
uskutečnění šetření, které uplatnila při výzkumu realizovaném v
empirické části práce. Studentka seznámila komisi s mateřskými
školami, kde bylo šetření provedeno. Popsala svůj postup šetření
mezi dětmi a využití video nahrávky při zhodnocení práce dětí se
skládankami. Seznámila komisi se systémem kódování uplatněného
při analýze práce dětí se skládankami dokumentovanými
prostřednictvím videa. Zhodnotila pozorované výsledky. Shrnula
výsledky šetření vzhledem ke stanoveným hypotézám. Studentka
reflektovala postup v řazení skládanek a navrhla jiné, které by
zohlednilo náročnost zvolených skládanek. Komise ohodnotila přínos
bakalářské práce, zvláště rozsah práce, který byl spojen s vysokým
počtem analyzovaných videí a způsob vyhodnocení získaných dat.
Ocenila rovněž schopnost studentky reflektovat problematiku. 
Studentka přijala výtku oponentka k vyššímu množství gramatických
chyb.
Studentka reagovala na následující dotazy komise:
1) Čemu přikládáte zjištění, že dětem nedělá obtíž otočit díly z rubu
na líc, problém způsobilo natočení dílku.
2) Proč jste podrobněji nepopsala strategie dětí při práci se
skládankami?
3) Na základě jakých zdrojů jste provedla rozdělení typů skládanek? 
4) Proč jste volila slovo strategie a nikoli slovo fáze či postup? Jak
vymezujeme slovo strategie a taktika?
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