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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Zuzana Písařová
Datum narození: 25.09.1988
Identifikační číslo studenta: 72599822

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika — výtvarná výchova

Identifikační číslo studia: 414126
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Smyslový zážitek ve výtvarné výchově
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a

střední školy pedagogika — výtvarná výchova

Vedoucí: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Datum obhajoby : 13.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Diplomantka přistoupila k obhajobě diplomové práce. Zmiňuje se o

jejich jednotlivých částech. Velmi stručně nastiňuje cíl diplomové
práce a teoretickou část textu. Poté přechází k popisu didaktických
zadání. Charakteristika je však zaměřena na pouhý výčet žákovských
artefaktů a technik. Mluvený projev studentky působí značně nejistě
i díky kvalitativně slabším hlasovým možnostem. V průběhu
prezentace jsou pokládány doplňující dotazy od jednoho z členů
poroty, na které studentka odpovídá. Diplomantka zakončuje
prezentaci

Vedoucí práce se zmiňuje o jednotlivých úsecích diplomové práce,
které přináší celou řadu obsahových problémů. Text, jakož i výsledná
didaktická zadání mají kolísavou úroveň, kde není dobře promyšlen
vzdělávací cíl.

Oponentka hned zpočátku se vyjadřuje o diplomové práci jako o
nevyzrálé, zůstává na základní úrovni. Postrádá smysluplnější závěr,
obsahuje gramatické chyby. Studentka však pracuje s relevantní
literaturou a studentce nelze upřít snaživost. Výtvarné úkoly jsou sice
zábavné, ale didakticky ne příliš ukotvené. V celém textu si
studentka nedokázala dobře poradit s užívanou terminologií. V
závěru čtení oponentka připomíná dvě doplňující otázky.

Diplomantka odpovídá na položené otázky, nicméně jejich vyznění
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opět působí nepřesvědčivě na hranici výmluv, což způsobuje další
doplňující tázání ze strany členů komise. Do rozpravy se studentka
příliš nezapojuje a spíše není schopná vlastní přesvědčivé
argumentace.

Výsledek obhajoby: dobře
Předseda komise: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. ............................

Členové komise: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. ............................

 MgA. Michal Sedlák ............................
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