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Datum obhajoby : 18.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka v úvodu obhajoby vysvětlila osobní vztah k dané

problematice. Následně prezentovala strukturu bakalářské práce a
detailně představila organizaci empirického šetření a výborně
interpretovala získaná data a závěry celé bakalářské práce. V
průběhu obhajoby studentka prezentovala vlastní nahrávku 2. část
suity. Stusdentka v průběhu obhajoby reagovala na některé
připomínky oponentky, např. souhlasila, že pro přehlednost by bylo
vhodné, kdyby cíle empirické části očíslovala a tím text lépe
strukturovala.

V průběhu obhajoby byly položeny následující otázky:
1. Osvětlete hlouběji problematiku vizualizace u dětí v předškolním
věku (klady a zápory v kontextu vývojové psychologie).
2. Při jaké příležitosti jste se osobně setkala s Loutkovou suitou?
3. Konkretizujte podrobněji prostředky vizualizace.
4. Objasněte, zda děti předškolního věku jsou schopny pochopit
výzanm slov: historie, scénář atd.
5. Vyjádřete se k fomulovaným hypotézám v kontextu připomínky
oponetky.
6. Jaké byly reakce rodičů děti?

Výsledek obhajoby: výborně

91722333 - 320275 - Mgr. Lenka Obručová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 320275/..... Bc

Předseda komise: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. ............................

 doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

91722333 - 320275 - Mgr. Lenka Obručová

http://www.tcpdf.org

