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Student: Bc. Nicole Růžičková
Datum narození: 13.12.1989
Identifikační číslo studenta: 85488410

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy,

střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova

Identifikační číslo studia: 394507
Datum zápisu do studia: 27.09.2012

Název práce: Katastrofa? Události ve změněných souvislostech - inspirace pro
vlastní tvorbu i výtvarnou výchovu 

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy,

střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova

Vedoucí: doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. MgA. Markéta Magidová

Datum obhajoby : 18.01.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila svoji diplomovou práci v souvislosti aktuálnosti

tématu v soudobé společnosti. Definuje základní pojmy, vymezuje
rámec svého uvažování (mediální komunikace). Předkládá prezentaci
zobrazování katastrof v umění, popisuje užívané principy manipulace
médií, mířící na lhostejnost diváka a princip „infotainment“. V
didaktické části práce rozvíjí téma v rovině mediální gramotnosti a
uplatňuje také artefiletické pojetí Vv.
Vedoucí práce doc. Martin Velíšek shrnuje, že předložená práce
odpovídá zadání. Zmiňuje široký heuristický záběr práce. Práci však
schází závěr práce. 
MgA. Jan Pfeiffer čte oponentský posudek Mgr. et MgA. Markéty
Magidové, která vnímá základní tezi velmi nezřetelně. Téma DP je
uchopeno příliš široce. Vytýká nepreciznost provedení samostatné
výtvarné části DP. K obhajobě klade tyto otázky:
Jaká je vaše hlavní teze v teoretické částiꓼ jaké mediální teorie či
metodologie by tuto tezi mohly podpořit?
Kteří současní umělci tematizují teroristické útoky či uprchlickou
krizi a jakých vizuálních postupů používají?
Autorka na kladené otázky odpovídá obecně, v jejím vyjádření chybí
opora v konkrétní filosofické teorii a vizuální postupy pojmenovává
nepřesně.
Poté následuje prezentace vlastní výtvarné práce v prostorách
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ateliéru KVV. Jedná se o diptych maleb a soubor fotomontáží, které
pracují s problematikou zahlcenosti vizuálními obrazy. 
Práce byla celkově hodnocena jako dobrá. 
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