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Akademický rok: 2015/2016

Student: Denisa Jurčová
Datum narození: 13.03.1992
Identifikační číslo studenta: 44616534

Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Specializace v pedagogice
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Identifikační číslo studia: 393052
Datum zápisu do studia: 24.09.2012

Název práce: Závěsný obraz
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Pedagogika — Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Vedoucí: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Oponent(i): doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

Datum obhajoby : 26.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představuje svou bakalářskou práci. Vysvětluje její hlavní

záměr. Členové komise vstupují do studentčiny prezentace, aby si
upřesnili studentčino pojetí. Studentka si prezentaci dopomáhá
čtením přípravy – slovní projev působí rozpačitě. V průběhu
rozpravy jeden z členů komise ukončuje prezentaci a navrhuje přejít
ke čtení posudků. 
Vedoucí práce se na prvním místě zmiňuje o neujasněnosti tématu a
následného obsahu bakalářské práce. Jako problematické shledává i
celkovou nízkou gramatickou úroveň textu. Navrhuje studentce
přepracování práce a zvážení nového zadání bakalářské práce.
Vedoucí práce nedoporučuje bakalářskou práci k obhájení.
Za oponenta hovoří jeden z členů komise. Taktéž oponent bakalářské
práce vytýká celou řadu chyb, se kterými studentka souhlasí.
Oponent nedoporučuje bakalářskou práci k obhájení.
Během prezentace se studentce nepodařilo práci ohájit a studentce
jsou členy komise navrženy podpůrná opatření pro novou budoucí
práci. Rozhodnutí komise studentka přijala.
Známka: neobhájila  

Výsledek obhajoby: neprospěl/a
Předseda komise: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. ............................
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Členové komise: doc. ak. mal. Ivan Špirk ............................

 Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. ............................
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