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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíl, postup výzkumu a hlavní výsledky své

práce. Tématem práce byla problematika psaní a čtení vlastního
jména v předškolním období. 
Studentka uvedla, že těžiště práce spočívalo ve vlastním empirickém
výzkumu heterogenní skupiny dětí ve věku 3-6 let. Děti měly několik
úkolů jako například podepsat se a následně svůj podpis zpětně
přečíst nebo své jméno rozpoznat v krátkém textu. Cílem bylo zjistit,
jaký mají předškolní děti vztah k podpisu, a to jak k jeho grafické
podobě, tak v představě o tom, jak je podpis společensky důležitý a
užitečný. 
Vedoucí práce vyzdvihla zejména dobrou úroveň interpretace
dosažených výsledků. Autorce vytkla způsob práce s odbornou
literaturou a věští množství sekundárních citací v textu.
V oponentním posudku byly připomínky k tomu, že není zcela jasné,
které části výzkumu jsou replikací původních výzkumů a které jsou
již originálním počinem autorky. 
Následovala diskuse, která se týkala kritických připomínek
vedoucího práce i oponenta, na které studentka adekvátně reagovala.
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