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Obsah a cíl práce:	
Denisa RIchterová se rozhodla zpracovat téma poměrně úzce vymezené, o to více jsme společně během konzultací téma 
rozšiřovali tak, aby bylo dostatečně podnětné a koncepčně usazené pro další pedagogické využití. Základní téma práce: 
Očima psa bylo zprvu jakou si hrou, kterou však autorka vzala velmi poctivě a s radostí musím konstatovat, že obsah i 
cíle jsou z mého pohledu naplněny.	!
Struktura práce: 	
(členění kapitol, logická provázanost)	
Členění kapitol je logické a postupně představuje téma od obecných kontextů evoluce psa až po seznámení s tématy 
jako pes v mytologii atd. V didaktické části postupně autorka rozvíjí pedagogické koncepty s důkladným, textovým 
popisem a reflexí. Jednotlivé tři části prace na sebe přirozeně navazují.	!
Věcné zpracování:	
(teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos práce, formulace závěrů)	
Práce je věcně a zdařile zpracovaná. V teoretické části autorka důkladně analyzovala vybranou problematiku. Jako 
stěžejní vnímám představení teoretických aspektů metody výtvarně-dramatické hry. Vytvarně i pedagogický vnímám 
práci jako inovativní, netradiční.	!
Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých děl)	
Autorskou část práce, kterou považuji za opravdu zdařilou představuje autorka pohádkovou knihu pro děti. Vizuálně 
nejatraktivnější jsou dle mého pohledu akvarelové ilustrace, které oscilující na hranici mezi reálným a emočním, 
abstkatíním. Tím tak myslím dobře popisují onu hranici mezi myšleným a reálným světem, mezi tím co si mi lidé 
myslíme, domýšlíme jak psi cítí - myslí.  Autorka důkladně nastudovala výtvarné kontexty jak ty světové, tak tuzemské. 
I já jako oponenta práce oceňuji citlivou práci s typografií které, kultivovaně provází a zpevňuje celou knihu.	!
Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování:	
Práce je psána kultivovaně a je znát, že se autorka snažila o souvislý a koherentní text. Souhlasím s oponentkou práce i 
zde, že je nutno poukázat na určitou nekonzistentnost používání některých termínů (viz posudek oponentky).	!!
Celkově práci i přes zmíněné slabiny vnímám jako inspirativní a zevrubnou, osobitou a výtvarné přesvědčivou.  Autorce 
tedy přeji, aby ve své výtvarné i pedagogické práci pokračovala se stejným zápalem a nadšením.	
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