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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci na téma Multiplikace

tvaru jako prostředek ke konstruování reality, ukotvila pojmy které s
tématem souvisí. Vysvětlila jak si dané téma zvolila a uvedla
historické souvislosti. Dále představila didaktickou, teoretickou a
výzkumnou část. Stručně představila výstupy praktické části práce.
Vedoucí práce vyzdvihla klady představené práce. Práci hodnotila
jako zdařilou, jak po teoretické tak po didaktické stránce. Je dobře
zpracována, uvádí českou i zahraniční literaturu. Vyzdvihla
strukturovanost práce, praktická část prošla zdařilým procesem. 
Oponent se shodl s hodnocením vedoucího práce, práci vysoce
hodnotil. První teoretickou část pozitivně hodnotí, odkazuje k
ruskému konstruktivismu jako podklad pro didaktickou část.
Podotýká že praktická část je poněkud odtržena, protože se zabývá
fotografií. Toto však studentka kvalitně zdůvodňuje. Na dotazy
komise reagovala studentka dobře. Komise práci zhodnotila jako
koherentní, kvalitní, srozumitelnou s dobře vybranou literaturou.
Praktickou část komise zhodnotila rovněž pozitivně.
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