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Průběh obhajoby: Vedoucí práce představila autorku diplomové práce a téma práce.
Daniela Schreiberová kultivovaně strukturovaně představila práci,
kde se věnuje vlivům odlišného jazyka žáků a vizuálnímu
vyjadřování i práci ve VV. Představila teoretickou část práce, která
se věnuje problematice kultury a kulturní identity ve škole,
problematice inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem,
komunikaci, která v rámci výtvarné výchovy v různých rovinách
probíhá. Stěžejní částí DP je výzkumná část, která se věnovala
kvalitativní sondě popisující situaci ve výtvarné výchově u
konkrétních žáků s odlišným mateřským jazykem. Didaktická část
práce se věnuje úkolům, které se snaží překonat problémy zjištěné ve
výzkumu. Na závěr prezentace se autorka věnuje výtvarné části
práce, která pracuje s tématem výtvarné komunikace. Oponentka
oceňuje zpracování a úroveň práce i prezentace, zmiňuje aktuálnost
tématu vzhledem k výzkumným záměrům katedry. Studentka
podrobně a jasně odpověděla na oponentčiny otázky týkající se
triangulace dat, rozdílu mezi enkulturací a socializací. Komise se
shodla na to tom, že se jedná o práci jak formálně a tak obsahově
vynikající se společenským přesahem a navrhuje cenu agon.
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