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Školitel oceňuje, jak se studentka zabývá estetickými principy v
teoretické části. V praktické části klade zřetel na vývoj jemné
motoriky a socializační aspekty ve vedení kroužku. Školitel také
kvituje určitou kvalitu výzkumu. 
Oponentka: Hodnotí velmi kladně osobní vklad do praktické části. V
některých částech spolu jednotlivé složky vzájemně zcela nekolidují.
Pojetí estetiky se zdá problematické. Tématický plán v praktické
části je zajímavý a propracovaný. K výzkumu: Není úplně jasný cíl.
Shoda je v pořádku, přepracování je hluboké. Obrazová
dokumentace je velmi bohatá.
Oponentka přečetla hodnocení. 
Doplňující dotazy dotýkající se zacílení estetického pojetí a osobní
reflexi z výzkumu. Jaké aspekty z výzkumu jsou pro paní Vackovou
přijdou důležité? Jak je to s psychomotorickým vývojem – jemná
motorika, jak s tím pracovat dál? Studenta prokázala provázanost
teorie a doložila praxi s dokumentací provedení. Dialog s komisí
ohledně portfolia.

Komise se shodla na hodnocení velmi dobře.
Závěr: Oponentka je spokojená v rámci již zhodnocené práce –
formální nedostatky. Školitel bez dalších dotazů.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
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