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Průběh obhajoby: 
 
Diplomantku a diplomovú prácu predstavil školiteľ a inicioval predstavenie samotnej práce študentkou. 
Sen a skutečnost to je názov diplomovej práce, ktorá je pokračovaním témy bakalárskej práce. 
V práci zhmotnila svoje spomienky na detstvo a miesto. Študentka představila východiská práce 
(Bergsonova teória) a didaktickú časť práce. Pracovala so skupinami študentov na gymnáziu, na piatich 
projektech: protipóly, neskutečné miesto, otlačky spomienky, príbeh nevedomia, iluzívny svet. 
K jednotlivým témam projektov představila obrazovú prílohu – práce študentov (kresby, grafické práce, ). 
Študentka popísala postup práce při jednotlivých projektech. 
Študentka prešla k vlastnímu spracovaniu témy. Představila svoje osobné miesto. Pracovala so svojou 
osobnou spomienkou na toto miesto, spomenula postup práce (rozhovory s ďalšími obyvateľmi, ktorí si 
miesto můžu pamtovat a ich kresby). Predstavenie animácie a detskej spomienky, ktorá sa neustále 
aktualizuje, jako bolo doplnené komisiou. 
Otázky: Prečo študentka zvolila „naivistickú“ formu kresby? Kde by videla korene jej inšpirácie k danej 
témy skutočnosti a snu?  Aký je u študentky rozdiel medzi jej bakalářskou a diplomovou prácou, 
(podstatný rozdiel)? Otázka na formu animácie a konkrétne na zvukovú stopu záznamu. 
Študentka reaguje na otázky, snaží sa odpovedať súvisle. Študentka tvrdí, že namala žiadnu konkrétnu 
inšpiráciu, v umelcoch alebo v konrétnom výtvarnom štýle. Školiteľ doplnil možný důvod pre naivistické 
podanie práce a spracovanie tématu. Študentka podotkla k rozdielu, že ide o prehĺbenie tématu a 
didaktické spracovanie. 



V obhajobe sa prešlo k reakcii na otázky oponenta (Vysvetlite obsah učiva RVP a posúďte z tohoto 
pohľadu jeden z vašich realizovaných didaktických projektov; skúste vysvetliť aký je rozdiel v prácis 
pamäťou v diele Adrieny Šimotovej a Christiana Boltanského, ktoré študentka v prácach spomenula).  
Študentka obšírne reaguje na prvú otázku. Komisiou je usmernená na konkrétnejšie príklady a 
porovnanie. Ďalej študentka pokračuje reakciou na ďalšiu otázku, stručne popisuje prácu Christiana 
Boltanského. Rozdiel vidí medzi subjektivitou práce Šimotovou, ktorá sa zaoberá svojimi spomienkami, 
pamäťou a zameranie sa do seba, pričom Boltanský sa zaoberá a pracuje so spomienkami iných, ktoré 
majú spoločenský charakter.  
Študentka bola vyzvaná školiteľom k detailnejšiemu popisu jej práce so žiakmi. 
 
 
 
 
 
Výsledek obhajoby: velmi dobře 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
 

      [jméno předsedy či zástupce] 
 

 
 


