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Datum obhajoby : 05.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Teoretická část: Student zvolil na základě nastudované literatury tři

tajemné figury. Jedná se o postavy z mytologie, na jejichž příkladě
zjišťoval, co ovlivňuje fantazii dětí, co považují za strašidelné atd.
Student došel k závěru, že existují 4 hl. faktory povzbuzující
představivost dětí: příběh, krajina/prostředí, barvy a ukázky jiných
zobrazení ve smyslu pozorování skutečnosti i kulturních artefaktů,
rozšiřování obrazových schémat dětí. Významným zdrojem pro DP
je autor Josef Váchal, z jehož práce vycházel v didaktické části.
Didaktická část: vznikly dětské výtvarné práce na téma Polednice,
Vodník, Jeskyňky. Motivace vycházela z literatury, byla tedy často
verbálního ne vizuálního charakteru. Důraz byl kladen na příběh,
krajinu/prostředí, do kterého jsou postavy zasazeny. Student zpětně
komparoval dětské práce s postavami ze současných filmů a
literatury.
Mimo prezentaci byly předloženy výsledky didaktické části ve
fyzické formě, nad kterou proběhla diskuse o výtvarných
prostředcích a výtvarném úkolu.
Vedoucí hodnotí práci jako velmi promyšlenou, didaktickou část a
její výstupy hodnotí jako průměrné a navrhuje větší důslednost ve
výzkumné části.
Oponent položil mimo otázky uvedené v posudku ještě další
doplňující dotazy, na které diplomant odpověděl.
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