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Průběh obhajoby: Studentka představila komisi téma své diplomové práce a podrobně ji

uvedla do problematiky hračky, resp. panenky. Seznámila komisi s
metodologií realizovaného výzkumného šetření. Shrnula výsledky
svého šetření, vztáhla je k hypotézám stanoveným na začátku a
uvedla doporučení pro práci s panenkou v dětském kolektivu.
Komise vytkla zpracování práce, že výzkumná část je neadekvátně
krátká v porovnání s částí empirickou, a dále nedostatky ve
formálním zpracování bibliografických zdrojů. 
Dále studentka odpovídala následující dotazy komise:
1) Jak děti reagovaly v experimentu na hračku, která vznikala před
jejich očima, jak vznikal jejich zájem?
2) Vliv waldorfské pedagogiky na podobu vyrobených panenek -
jaký je vztah studentky k danému směru?
3) Uveďte kontext současního umění (český a mezinárodní).
4) Popište postoj či představu práce s panenkou s rozdíly.
5) Jak byste pracovala v upevnění vztahu mezi dětmi pomocí hraček?

6) Proč jste se věnovala tak málo výzkumu ve zpracování diplomové
práce?
7) Realizován výzkum praxí - otevřela Vám výzkumná část něco, co
jste předtím nevěděla? Co považujete za výzkumný přínos (tvorba
panenek)?

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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