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Průběh obhajoby: Autorka představila svou bakalářskou práci, která se zabývá herním

projektem pracujícím s náhodnými vztahy mezi hracími kartami a na
nich založenými asociacemi. V teoretické části uvádí několik autorů,
na které se odkazuje.
Dále představuje didaktickou část, kde popisuje hru Piktim jako
didaktickou pomůcku,
kterou je možné vyrobit v hodině výtvarné výchovy. Uvádí příklady,
kde prakticky hru používala – např. gymnázium, s přáteli, při
volnočasových aktivitách.
V praktické části představuje maketu hry, která je použitelná a
prakticky ji lze využít. Studentka také graficky zpracovala pravidla
jako skládačku. Uvádí varianty hry pro různé věkové kategorie.
Studentka vysvětluje pravidla a popisuje využití hry v praxi.
Vedoucí práce doc. PhDr. Martin Raudenský vyzdvihl klady
představené práce, studentka aktivně přistoupila k určenému úkolu.
Zvolené výrazové prostředky jsou odpovídající. Praktická část tvořila
svorník. Práci hodnotí pozitivně, teoretická část je odpovídající,
využívá i zahraniční zdroje (stáž v zahraničí). Vyzdvihuje i
prezentaci ve formě fázové animace. Didaktická část je rovněž
kvalitní.
Oponent PhDr. Leonora KiItzbergerová PhD. se shoduje s
hodnocením vedoucího práce. Kritizuje avšak teoretickou část,
formální chyby v textu a zmiňuje několik výtek k chápání smyslu
textu. 
Otázky: 
Představte nám jeden grafický list? Popište.
Případné problémy, které nastanou ve volném vyprávění v dětském
kolektivu. S jakou odbornou literaturou budete pracovat?

15421009 - 414943 - Veronika Zavřelová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 414943/..... Bc

PhDr. Leonora KiItzbergerová PhD klade několik doplňujících
otázek.
Studentka adekvátně odpovídá.
Komise pozitivně hodnotí praktickou část, mírně kritizuje
teoretickou část.

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. ............................

 doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. ............................
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