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Průběh obhajoby: 

1. Předseda komise představil studentku, téma její bakalářské práce a vysvětlil 

postup při konání zkoušky. 

2. Studentka prezentuje výsledky své práce. Práce je rozdělená na teoretickou 

(historie skupin) a výtvarně-didaktickou část (projekt na ZUŠ MH – inspirace 

dílem Converse skupiny PODEBAL – přetváření tradičních náboženských 

předmětů pomocí značek západní kultury. Z prezentace není jasný studentčin 

záměr, co tím chtěla žáky naučit.). Předseda komise žádá o vysvětlení 

teoretického zázemí práce, které studentka při prezentaci jen naznačuje, žádá 

rozšíření a vysvětlení jejího výběru skupiny BODEBAL.  Studentka slabě 

argumentuje, že jí šlo pouze o obecnou rovinu vymezení dané problematiky a 

historický výčet skupin je uveden v její bakalářské práci.  Není však součástí její 

prezentace.  



3. Vedoucí práce PhDr. L. Kitzbergerová, Ph.D kritizuje nevyrovnanost 

předkládaného textu,  pojmové a gramatické chyby. Chválí osobní přínos při 

práci s daty. Klade otázku, zda studentka přišla na nějaký rozdíl v zaměření a 

činnosti skupin v průběhu historie. Z odpovědí studentky je zřejmá její znalost, 

kterou však nedokáže jasně vyjádřit. 

4. Doc. ak. mal. J. Kornatovský čte oponentský posudek nepřítomného MgA. J. 

Pfeiffera. Kritizuje přílišnou obecnost teoretického textu. Chválí didaktickou část 

práce a přednáší kladené otázky k obhajobě. Studentka odpovídá a vysvětluje 

osobní motivy při třídění skupin, které se opírají o znalosti z odborné literatury. 

Naznačuje další možné směřování její práce. 

5. Konzultant ak. mal. Mgr. M. Velíšek Ph. D. obhajuje ucelennost a bohatost 

předkládané práce, a také souhlasí s osobním výběrem skupin. 

6. Komise kritizuje strohost prezentace, kdy studentka nedokázala jasně 

prezentovat cíl ani jednotlivě části své práce  a dále pak gramatické a stylistické 

chyby textu. Komise studentce doporučuje lepší přípravu prezentace, která by 

byla srozumitelná i nezasvěcenému divákovi.  
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