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Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Představení práce diplomantkou

Teoretická část 
vývoj české ilustrace
čtenářská a vizuální gramotnost
dovednosti porozumění textu

Praktická část
konkrétní využití ilutrací a textu (hodina pro 1.,3.a 5. ročník) -
stručné představení jednotlivých plánů

Promluva vedoucího
vyzdvihuje, že diplomantka se ve své práci věnuje i rozlišené kvalitní
a nekvalitní ilustrace (zároveň poskytla nabídku kvalitních knih)
obě části považuje za prospěšné pro její specializaci - výtvarnou
výchovu, i pro její budoucí učitelskou praxí
spojitost mezi obrazem a slovem - u jednoho autora, vyhodnocovala,
jak jsou ilustrace významné pro porozumění textu, význam ilustrací
pro recepci dětského čtenáře 
lekce jsou zaměřené na reflexi rolí ilustrací

otázka k obhajobě: Jak spojujete cíl a zadání s důkazem o učení? 

Posudek oponenta
oceňuje diplomantčino úsilí autorky práce o propojení čtenářské a
vizuální gramotnosti a zkoumání vztahu porozumění textu a výtvarné
struktury dětské knihy
za nešťastný označuje název práce - Role ilustrace na porozumění
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textu LPDM na 1. stupni ZŠ: upozorňuje na chyby, které se v něm
vyskytly, a na záměnu termínů a faktického významu slov "role" a
"smysl"

Diskuse
diplomantka adekvátně reaguje na otázky vedoucího práce, na výtky
oponenta

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D. ............................

 PhDr. Ondřej Hausenblas ............................
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