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Jméno: Gabriela Drymlová
Název práce: Principy recyklace a jejich uplatnění ve výtvarné
výchově
Vedoucí práce: doc. PhDr. Martin Raudenský, PhD.
Oponent: Mgr. MgA., Sylva Francová
Průběh obhajoby:
Studentka uceleně a plynule představila obsah práce. Studentka
vytvořila tři vzorníky a tři autorské knihy, na základě různé druhy
recyklovaných ručních papírů a některé z nich sešila do podoby
knihy – vzorníku. To doplnila didaktickou částí, kdy vytvořila
edukační projekt na dané téma. Vše doplnila v teoretickém rámci
zabývajícím recyklací papíru a autorské umělecké tvorbě související
s tématem.
Poté představila výstup praktické části své práce v podobě štosů
recyklovaného ručního papíru. Na závěr odpověděla na dotazy jak
vedoucího práce tak vedoucího komise. Vedoucí práce přečetl
posudek, v kterém vyzvedl myšlenku sborníku, jako nosnou pro celý
koncept práce. Dále přečetla hodnocení oponentka práce. Doporučuje
známu výbornou.
Otázky k obhajobě:
1.Kdo z vámi uvedených tvůrců využívající principy recyklace je
Vás nejvíce inspirativní? Kryštof Kintera a jeho přístup k recyklaci
2.Jak byste si představovala, že by se dalo využít podobného
principu recyklace ve výtvarné práci s žáky, studenty?
3.Jakým způsobem byste chtěla pokračovat ve tvorbě recyklovaných
knih? Z květin a z plastu obal knihy a v tom funkční listy. Proč,
vyberte několik zahraničních příkladů.
Komise se jednoznačně shodla na hodnocení.
Práce byla hodnocena výborně.
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