
Univerzita Karlova v Praze

ZÁZNAM O PRŮBĚHU OBHAJOBY

Bakalářská práce

Název práce: Výtvarná výchova pro sluchově postižené
Jazyk práce: český

Studentka: Šárka Pravdová
Fakulta: UK Praha, Pedagogiclá fakulta
Studijní program: Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, jednooborové studium

Vedoucí / školitel: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.

Oponent(i): Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D.

Předseda komise:     Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D.
Členové komise: Doc. ak. mal. Zdenek Hůla

PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
MgA. Lukáš Machalický

Datum obhajoby: 17. 6. 2013

Průběh obhajoby:
1. Vedoucí práce popsala obsah práce a její přínos ve specifické oblasti výtvarné výchovy pro 

sluchově postižené z hlediska sluchově postiženého pedagoga. Ocenila zejména Šárkou 
provedené mapování současné situace výtvarné výchovy na školách pro sluchově postižené a 
výtvarný úkol - animaci, kterou Šárka odučila se sluchově postiženými dětmi.

2. Šárka popsala svou práci, mluvila spíše než o obsahu hlavně obecně o problematické situaci 
výtvarné výchovy pro sluchově postižené, nízké úrovni výuky, problematice pedagogů, kteří 
špatně komunikují s neslyšícími. Vyzdvihovala důležitost výtvarných prostředků jako 
dalším způsobu vyjádření pro neslyšící.

3. Oponentka ocenila kvality práce (př. schopnost nadhledu na problematiku, formální a 
obsahovou stránku), výzkum označila spíše za intuitivní, než řízený odbornou literaturou.  

4. Na otázku oponentky o příkladech úkolů k rozvoji smyslové citlivosti sluchově postižených 
žáků (v oponentuře položila přímo otázku požadující návrh výtvarné řady podle Heleny 
Hazukové formou myšlenkové mapy) uvedla Šárka úkoly spojené s artefiletikou, např. práci 
s hmatem (zkoumání povrchu různých materiálů) nebo chutí (výtvarný záznam počitku).

5. Na podnět oponentky Šárka mluvila o problémech konkrétních ŠVP, které zkoumala. 
Zmínila zejména nízkou úroveň výuky, např. kopírování podle předloh spojené se špatnou 
kvalifikací učitelů. Vyzdvihovala význam výtvarné výchovy k dalšímu pracovnímu uplatnění 
neslyšících.

6. Podle názoru komise Šárka vlivem toho, že obhajobu práce nedoprovázela obrazovými 
ukázkami a mluvila k problematice spíše obecně, zůstala příliš na povrchu. V práci 
nevyužila dostatečně potenciál výtvarné výchovy, např. pro práci s jazykem (spojení obraz –
pojem; výtvarný jazyk - jazyk).

Výsledek obhajoby: velmi dobře
_______________________________

      [jméno předsedy či zástupce]
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