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Diplomantka přiblížila motiv a terminologii daného tématu. Dále
studentka představila širší výzkum, na kterém se podílela a jenž se
stal nosnou částí její DP. Diplomantka reflektovala vlastní hypotézy
a relevantnost dat, která byla poskytnuta studenty PedF. Jednalo se o
reflexe studentů z pozorování videonahrávky hodiny VV. Byla
zdůrazněna subjektivita výpovědí, která ovlivnila výsledky.
Studentka se později zaměřila na vypozorovanou didaktickou
kategorii Identita/ obličej a tvář, která ve studentských reflexích
zaznívaly často.
Didaktická část:
Byla zaměřena na téma identita, médiem byla především fotografie a
výtvarně dramatická etuda.
Praktická část:
odvíjela se od myšlenkové mapy na téma identita tváře a vycházela z
výstupů didaktické části.
Diplomantka odpověděla na dva oponentské dotazy již v průběhu
vlastní prezentace.
Vedoucí DP objasnila podrobnosti výzkumu, které v obhajobě
nezazněly, diplomantku a její práci hodnotila velmi pozitivně,
především výzkumnou a didaktickou část. Poukázala však na určité
nedostatky teoretické části.
Oponentka ve svém posudku zdůraznila nosnost a aktuálnost tématu.
Po samotné prezentaci proběhla diskuse, která umožnila upřesnit
zjištění výzkumu a autorčiny závěry. Studentka nedokázala zcela
jasně a stručně přiblížit složitou koncepci diplomové práce.
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