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Akademický rok: 2015/2016

Student: Klára Podlahová
Datum narození: 05.12.1990
Identifikační číslo studenta: 89548477

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: 414797
Datum zápisu do studia: 04.09.2013

Název práce: Posvátnost ve výtvarném umění
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce:
Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.

Datum obhajoby : 25.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila svou diplomovou práci, jejíž teoretická část je

věnována objasnění konceptu posvátna. Autorka jasně formuluje svá
východiska z rámce religionistiky, filosofie, estetiky a historie
umění. Čerpá inspiraci v konceptu posvátna a „bezvěrce“ ,tak jak s
ním pracuje M.Eliade. Práci prezentuje v ucelené struktuře –
Teoretické vymezení, Pojetí posvátna v díle R. Otta, Posvátnost v
umění, Posvátno v optice dnešního světa, Posvátno v kapli
sv.Václava na Pražském hradě a kaple sv.Kříže na Karlštejně.
Didaktická část logicky navazuje na předchozí a je rovněž velice
dobře strukturovaná. Autorka zdůrazňuje ohled na žáka jako zásadní
ve svém pedagogickém pojetí a zmiňuje souvislost daného tématu s
výchovným záměrem rozvoje tolerance a ohleduplnosti primární
prevence.
Dále autorka představila instalaci svých výtvarných prací. Jedná se o
dva malované triptychy, které rozvíjí téma posvátnosti dvěma
různými cestami. Prezentace otevřela hlubokou diskusi o tématu a
dalších možnostech výtvarné interpretace.
Vedoucí práce ocenil poctivý přístup autorky a její schopnost
syntetizovat jednotlivé poznatky do smysluplného celku.
Předkládanou práci považuje  za cenný přínos do sledované oblasti.
Oponentka poukázala na mimořádné kvality diplomové práce.
Vyzdvihla zejména opravdovost, pečlivost a lidskost komplexního
charakteru.

Otázky k obhajobě:
Co Vás vedlo ke zvolenému způsobu využití otevřeného kódování?
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Jsou Vaše výtvarné úlohy využitelné i v zahraničí? Je nutné
tematizovat také interkulturní vzdělávání v případě jejich realizace se
žáky různého vyznání?
Kteří z autorů, které jste studovala, nejvíce přispěli k Vašemu
pochopení fenoménu posvátnosti?
Byla problematika posvátna při kontaktu se studenty považována za
nepříjemné nebo choulostivé pole pro diskusi, nebo ji přijímali jako
významnou součást jejich chápání života?
Na všechny předložené otázky autorka odpovídala erudovaně a s
citem, který prokazoval její pedagogické kompetence.

Práce byla celkově hodnocena jako výborná. 

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

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

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