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Datum obhajoby : 14.01.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: V úvodu obhajoby diplomantka představila strukturu své diplomové

práce s cílem navrhnout didaktický projekt aplikovatelný v různých
typech škol. V rámci realizace didaktického projektu "Jak se vidím
já, jak mě vidí ostatní" zapojila práci s fotografickým autoportrétem.
Představila jednotlivé fáze výtvarného úkolu, od zachycení vlastního
autoportrétu prostřednictvím slohové práce, přes práci s koláží po
způsoby interpretace žákovské tvorby. Studentka reflektovala limita
interpretace žákovské tvorby v rámci výuky a zdůraznila etické
aspekty práce - např. potřebu citlivého přístupu k vystavování
žákovských prací a obezřetnost při jejich interpretaci. Představila
design výzkumné sondy s využitím otevřeného kódování. V rámci
obhajoby představila také koncepci autorské knihy "My učitelky".
Vedoucí práce pozitivně zhodnotila především ucelenost a obsažnost
práce navzdory velkému textovému rozsahu, pečlivost a
systematičnost při vedení výzkumného šetření, teoretickou reflexi
současné fotografie ve vztahu k tématu, reflexi procesu "stávání se
učitelkou". Oponentka práce celkově hodnotila práci kladně, ocenila
provázanost jednotlivých částí práce a silnou pozici sebereflexe v
DP. Diplomantka v rámci reakcí na otázky oponentky zhodnotila
překvapivé momenty v rámci vlastní pedagogické práce - rozdíl ve
zkušenostech s dlouhodobým vedením žákovské skupiny a s
krátkodobou studentskou prací. Pružně reagovala na dotazy komise.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku 1.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. ak. mal. Ivan Špirk ............................

Členové komise: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. ............................

 Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. ............................

 MgA. Jan Pfeiffer ............................
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