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Akademický rok: 2014/2015

Student: Bc. David Madar
Datum narození: 16.09.1988
Identifikační číslo studenta: 80441638

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

střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova

Identifikační číslo studia: 387324
Datum zápisu do studia: 04.09.2012

Název práce: Čas, prostor a materie
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. Zdenek Hůla
Oponent(i): doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

Datum obhajoby : 28.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autor předvedl ucelenou prezentaci své diplomové práce. Nejprve

představil procesuální umění a jeho fáze s oporou v literatuře a
konkrétních uměleckých autoritách napříč historickými etapami.
Procesuální umění demonstroval nejprve na příkladu malby, poté
přešel ke konceptuálnímu a současnému umění.
Ve druhé fázi představil didaktickou část své práce, kde kladl důraz
na samotný proces tvorby a neovlivnitelnost finálního výsledku
práce. Reflektoval vlastní práci s dětmi i finální výsledky z pěti
vyučovacích hodin, které proběhly na ZŠ Korunovační.
Praktická část se sestává z několika autorských prací (projektů),
přičemž poslední z nich se opírá o zenovou filozofii a hledání
dokonalého tvaru v procesu tvorby. Autor poukazuje na
neukončenost všech projektů. 
Vedoucí práce zdůrazňuje velké množství informací a podmětů, s
kterými autor přišel. Ve výsledku to však bylo lehce
kontraproduktivní pro koherentnost práce. Pozitivně se vyjádřil k
didaktické části a jejím výstupům.
Oponent poukázal na odchýlení se od původního zadání, ač je práce
kvalitní. Ocenil studium velkého množství materiálů včetně
cizojazyčných. S vedoucím práce se shoduje na „informačním
chaosu“, který škodí výsledku. Oponent velmi ocenil didaktickou
část, kterou označil za precizní. Vytknuty byly interpunkční chyby v
textu. Obhajoba byla shledána daleko přehlednější než práce
samotná.
Otázky k obhajobě:
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1/ Vysvětlete stručně pojem proces v kontextu Vaší práce.
Oponent shledal, že na tento dotaz bylo odpovězeno v úvodu
prezentace, autor však odpověď ještě doplnil.
2/ Představte stručně vybrané malířské dílo (autora) s důrazem na
procesuální tendence.
Autor demonstroval proces v malbě u Jacksona Pollocka a Dietera
Rhota.
Nebyly položeny žádné doplňující dotazy. 

Výsledek obhajoby: velmi dobře

Předseda komise: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. ak. mal. Zdenek Hůla ............................

doc. ak. mal. Ivan Špirk ............................

doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D. ............................
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