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Datum obhajoby : 25.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila svou diplomovou práci, jejíž cílem bylo

navrhnout výukový projekt, který v sobě rozvíjí cíle vzdělávacích
oborů výtvarné výchovy a anglického jazyka. V teoretické části
vymezuje hlavní koncepty –tvořivost, originalitu, jazyk jako kód,
intergrace v RVP, CLIL, pedagogické dílo. V didakticko-výzkumné
části představila své autorské pojetí a úlohu AJ v projektu, kontext
umělecký (pop art a současné umění),a vlastní reflexi vybraných jevů
ve společnosti (zboží, fastfood, reklama, smysly). Jazyk autorka
užívá jako smysluplnou podporu výuky. Kvalitativní analýzu provádí
pomocí zakotvené teorie a pro zvýšení validity výzkumu realizuje
výukový projekt dvakrát. Stručně popíše metody sběru dat a analýzy.
V interpretaci výsledků výzkumu podává řadu zajímavých zjištění a

shrnuje závěry (chránění hranic jednotlivých vzdělávacích předmětů,
negativní postoje žáků k verbální reflexi a další). 
Vedoucí práce ocenila zodpovědnost autorky při realizace celého
projektu a také schopnost autorky reflektovat proces vyučování coby
složitou strukturu. Jako nedostatek považuje grafickou úpravu textu,
která nepůsobí vždy jednotně. Pokládá otázku po vizuální
přesvědčivosti souborů žákovských prací v kontextu složité struktury
vztahů třech jazykových systémů.
Oponentka chválí provázanost teoretické a praktické práce a
promyšlenost didaktického projektu. Ocenila také některá zjištění
výzkumné části. Z formální hlediska vnímá práci v pořádku,
zasloužila by si však lepší strukturu, která by byla čtenářsky
přístupnější.
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Otázky k obhajobě:
Jak byste zhodnotila tendenci k eklektizaci ve vzdělávání, o níž
hovoříte ve své práci? Jaké vidíte její klady, popř. úskalí?
Lišila se ve Vámi odučených hodinách spokojenost s výtvarnou
činností (schopnost reflexe, originalita výsledků..) u dětí s různou
výkonní úrovní v AJ?Ve svých integrovaných hodinách pracujete s
třemi „jazykovými“ systémy, má nutnost několikerého „překladu“
vliv na výtvarnou činnost? Jaký
Stručně popište metodologie výzkumu, které jste ve své práci
použila. Které z výsledků považujete za nejzajímavější a proč?
Komise položila řadu dalších doplňujících otázek, na které autorka
také uspokojivě odpovídala.
Při prezentaci diplomové práce by komise uvítala více konkrétních
ukázek z didaktické řady, aby bylo možné nahlédnout, o co se ve
vyučovaných lekcích jednalo. 

Práce byla celkově hodnocena jako velmi dobrá. 

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

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

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