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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2019/2020

Jméno a příjmení studenta: Bc. Michaela Vídršperková
Rok narození: 1996
Identifikační číslo studenta: 31156312

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy,

střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova

Identifikační čísla studia: 599896

Název práce: Vnitřnosti města: pod zemí/ Školní interpretace
Pracoviště práce: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Oponent(i): MgA. Jan Pfeiffer

Datum obhajoby: 10.09.2020 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: Počet hlasů pro hodnocení: výborně - 4x; velmi dobře: 0x; dobře: 0x;

neprospěl/a: 0x

Průběh obhajoby: Studentka představila svoji práci Vnitřnosti města: Pod zemí a to
včetně praktické autorské práce. Struktura práce je velmi
propracovaná, s velice funkční a osobitou grafickou navigací.
Jednotlivé kapitoly se doplňují a téma se tak přehledně rozvíjí.
Vedoucí práce kladně zhodnotil svěží jazyk práce, míru zasvěcení,
porozumění i orientaci studentky v tématu, a také motivační práci s
žáky. Oponent se kladně vyjádřil především k hravému a velmi
tvůrčímu koncepčnímu přístupu studentky k autorské části práce,
který dobře odpovídá současným tendencím, a který je velmi
kvalitním východiskem pro další tématické a pedagogické rozvinutí
práce. Na dotazy oponenta studentka odpověděla přesvědčivě a
zasvěceně, zhodnotila i momenty praktické části, které se díky
pandemické situaci nepodařilo uskutečnit. Phd. P. Gajdošíková
zmínila, že lituje, že studentka do práce nezačlenila vícero ze své
kresebné autorské práce, která je velmi kvalitní. Porota se
jednohlasně shodla na hodnocení: výborné.
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. ............................

Členové komise: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. ............................

 MgA. Pavla Gajdošíková, Ph.D. ............................

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