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Student: Adéla Jiříčková
Datum narození: 15.05.1993
Identifikační číslo studenta: 69091065

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

Identifikační číslo studia: 440102
Datum zápisu do studia: 28.07.2014

Název práce: Kabina a člověk 
využití tématu v oblasti výtvarné výchovy

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

Vedoucí: MgA. Michal Sedlák
Oponent(i): doc. ak. mal. Zdenek Hůla

Datum obhajoby : 26.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka se jala představit jednotlivé části bakalářské práce. Začíná

charakteristikou teoretické části – vytýčeným klíčových termínů z
pohledů různých vědních a uměleckých oborů. Poté přechází k
charakteristice výtvarné části včetně ukázky vlastního filmového
záznamu happeningu. Pomocí něj vysvětluje jak samotný tvůrčí
záměr, tak celkové ideové zázemí. V závěru věnuje pár slov
didaktické části, jež vychází z části praktické. Velmi stručně se
zmiňuje k jeho hlavním cílům. Studentčin slovní projev je velmi
úsporný, plynulý bez zásahů členů komise. 
Vedoucí práce chválí téměř bezchybnou teoretickou část bakalářské
práce. Didaktická část, dle jeho mínění, mohla být svým pojetím
otevřenější.
Oponent bakalářské práce autorce vytýká inklinaci k určité
jednostrannosti a to jak v teoretické, tak didaktické části. Celkově se
mu však práce líbila, považuje ji zvládnutou, zejména praktickou část
a navrhuje známku výborně.
Studentka samostatně zodpovídá dotazy členů komise. 
Známka: Výborně

Výsledek obhajoby: výborně

69091065 - 440102 - Adéla Jiříčková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 440102/..... Bc

Předseda komise: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. ak. mal. Ivan Špirk ............................

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

69091065 - 440102 - Adéla Jiříčková

http://www.tcpdf.org

