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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
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Datum obhajoby : 03.09.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Vedoucí práce PhDr. Leonora Kitzbergerová Ph.D. Zmiňuje ústřední

body bakalářské práce. Přechází k limitům, které určité části textu
přinášejí. Naopak za velké pozitivum chápe vlastní didaktickou část.
Po formální stránce, s výjimkou drobných gramatických chyb, je
práce v pořádku.

Studentka začíná svou prezentaci seznámení členů komise s
východisky celé bakalářské práce (negativní a nežádoucí současná
metodologie výtvarných činností na úrovni mateřské školy). Plynule
přechází k popisu teoretické části včetně výsledných zjištění
průzkumu. V didaktickém úseku hodnotí „náslechové hodiny“ a
následnou vlastní pedagogickou reflexi a návrhy. Charakterizuje
jejich průběh a pedagogické alternativy.
 
Oponentka Mgr. Helena Kafková Ph.D. shrnuje obsah práce.
Negativně hodnotí absenci ústředního cíle bakalářské práce, jistou
nesystematičnost a nad dimenzovanost studentčiných záměrů.
Naopak oceňuje dobrou a zajímavou grafickou úpravu. 

Studentka přechází k zodpovězení otázek oponentky. Na otázky je
připravená. Odpovídá samostatně, ale do jejího výkladu dochází k
zásahům členů komise. 
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