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Oponent(i):
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Datum obhajoby :

09.09.2019
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Student představil svojí bakalářskou práci, její strukturu a dílčí
cíle.Práce se zabývá vztahem sociálního vyloučení a umění.
Vedoucí práce seznámila komisi s posudkem, jejím doporučením k
obhajobě a navrženým hodnocením (1), kvituje dobře zpracovanou
teoretickou část a snahu o přesah didaktické části, formálně v
pořádku, poukazuje na komplexnost, vyzrálost a hlobku znalostí o
angažovaném umění.
Oponent práce seznámil komisi s posudkem, jeho doporučením k
obhajobě a navrženým hodnocením (1), kvituje vysokou úroveň jak
teoretické části tak i didaktického projektu , poukazuje na absenci
obrazové dokumentace přímo v textu (jen v přílohách).
Na otázky oponenta práce student 1)vysvětlil konkrétní situace z
realizace projektu 2) vysvětlil, jak by se postavil k otázce dočasnosti
didaktického projektu např. návazností na hudební výchovu a
kontinuální nabídkou aktivt pro žáky v režimu osobní iniciativy nebo
v projektuech kreativního partnerství.
V rámci diskuse se členové komise dotazovali na náhled studenta na
souvislost výtvarné výchovy v dané ZŠ, kde byl projekt realizován, s
kurikulárními záměry VV, dále na praktické otázky realizace
didaktické části s romskou menšinou a spolupráci s pedagogy v dané
škole.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku výborně.

Průběh obhajoby:

1

210485 - Pavel Podzimek

Výsledek obhajoby:

výborně (1)

Předseda komise:

doc. ak. mal. Ivan Špirk

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

Členové komise:

PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

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

Mgr. Viktor Čech

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

MgA. Pavla Gajdošíková

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

2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

210485 - Pavel Podzimek

