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Studentka seznámila komisi s bakalářskou prací na téma Reflexe
reklamy v předškolním vzdělávání.

Místo obhajoby :

Praha

Vedoucí práce a oponentka položily následující otázky či připomínky
k diskuzi:
Otázky vedoucí práce:
1.Jaká jsou Vaše zjištění o způsobech vlivu reklamy na předškolní
děti či o způsobu manipulace tímto médiem?
Připomínky a otázky oponentky:
2.Popište na příkladu konkrétní reklamy pro děti, jak tvůrce pracuje s
barvou, a vysvětlete, jak tím ovlivňuje dětského spotřebitele a k
čemu?
3. V návaznosti na provedený výzkum naplánujte diskusi s
předškolními dětmi na vybrané otázky spojené s působením reklamy.
4. Vyberte jedno doporučení pedagogům a konkretizujte.
5. Co všechno má umět vizuálně/mediálně gramotné dítě na konci
docházky MŠ.
V odpovědi na druhou otázku si studentka připravila návrh činností s
dětmi i analýzu konkrétní reklamy.
V odpovědi na třetí otázku promyslela konkrétní podobu diskuze
včetně jednotlivých aktivit a jejich cílů.
V odpovědi na čtvrtou otázku vybrala studentka konkrétní
doporučení, které komisi představila a konkretizovala.
Studentka s dopomocí odpověděla na pátou otázku.

31527163 - 440136 - Kateřina Sialini

Číslo zápisu / číslo ve spisu : 440136/.....

Bc

Výsledek obhajoby:
Předseda komise:

velmi dobře
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.

............................

Členové komise:

Mgr. Helena Kafková, Ph.D.

............................

Mgr. Klára Vondřičková

............................

31527163 - 440136 - Kateřina Sialini

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

