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                   Téma bakalářské práce si Petr Ježek zvolil po konzultaci s vedoucím práce. 

Celá bakalářská práce Petra Ježka je rozdělena do čtyř propojených částí. Specifické a 

zajímavé téma techniky, stroje a robota v životě a v umění dokázal Petr Ježek představit 

z různých úhlů pohledů a v poměrně širokém záběru, kde jako nejpodstatnější kapitoly 

bakalářské práce spatřuji části 3. a 4. Petr Ježek zpracoval téma své práce jako průřezovou 

sondu do vymezení jednak základních pojmů, spojených se zadáním tématu, ale také jako 

obecné představení tématu, nahlédnutého vlastní prizmatem uvažovaní.

                    Předmětem a zároveň tématem bakalářské práce studenta Petra Ježka je

„Technika, stroj a robot v životě a v umění“, popis historického vývoje techniky od 

jednoduchých strojů až po složité roboty, dále pojednání o ovlivňování civilizace a jejího 

umění i kultury technikou a stroji. Část práce je věnována kinetickému umění, 

konstruktivismu v umění a v pedagogice, což považuji v rámci koncepce studia 

vychovatelství za velmi přínosné. Nejen klasické metody učení a například autoedukace, ale 

také současný princip e-learningu pojímá student Petr Ježek jako zajímavou a v dnešní době 

již nezbytnou součást aktuálního vzdělávacího systému. 

                     Poněkud encyklopedické vyznění celé práce je na úkor její komplexnosti, kterou 

ale student svým textem prokázal. Nicméně obsahové zvládnutí, vycházející ze zadání 

bakalářské práce i schopnost vytvořit přehlednou strukturu s řadou zajímavých podtémat 

hodnotím kladně. Bakalářská práce studenta Petra Ježka je na velmi dobré úrovni.

Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 

práci a proto ji  doporučuji k obhajobě
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