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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci, slova doprovází

obrazovou prezentací. Jádrem bakalářské práce je analýza
výtvarných úkolů a jejich vliv na mentální a sociální dovednosti,
vědomosti a návyky tří dětí ve skupině (věk: 14-18 let) s autistmem a
mentální retardací. Výtvarné řady plánovala v návaznosti na RVP a
IPV žáků. Studentka zhodnotila dopad výuky jako jednoznačně
pozitivní.

V druhé části prezentace studentka představila praktickou část své
práce. Hovořila nejprve o metodách a nácviku komunikace se žáky,
kteří vzhledem ke svému znevýhodnění nemluví. Dále studentka
uvedla příklad jednoho úkolu (námět: "Drak"). Na žádost doc. ak.
mal. I. Špirka studentka přešla k celkovému shrnutí výtvarné práce.
Dále představila a popsala bohatou obrazovou dokumentaci z výuky.

V závěru prezentace studentka shrnula výsledky svého bádání, podle
nichž se jednoznačně potvrdilo, že výtvarnou výchovu je třeba
zařadit do výchovy těchto žáků, protože pozitivně ovlivňuje jejich
komunikaci, socializaci a také imaginaci.

Komise přečetla posudky vedouí práce a oponentky.

Studentka zodpověděla otázky oponentky:
1)Jako nejvýraznější přínosy své činnosti se třemi žáky uvedla
zklepšení sociálních dovedností díky uspokojení spojenému s
činností, zdokonalování a překonávání překážek.
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2)Je možné podpořit vlastní práci s fantazií u Vašich žáků? Ano, ale
v rámci limitů, které stanoví učitel, např. výběr jen ze tří barev.

Diskuse: Studentka na žádost Mgr. M. Novotné shrnula zjištěnou
strategii práce se žáky: Problém s tendencí žáků stereotypně
opakovat viděné vzory navrhuje řešit pomocí nabídnutí široké škály
podnětů k tématu.
Doc. ak. mal. I. Špirk studentce vytkl používání stereotypních vzorů
a to, že zcela nebere v potaz výtvarné umění 2. pol. 20. stol. Navrhl,
aby pracovala s dětem bližšími tématy, např. s těmi, které odkazují k
počasí (mlha, déšť). Studentka uvedla, že témata volí z důvodu
ztížené komunikace a problematiky abstraktních pojmů. Doc. ak.
mal. I. Špirk však namítl, že tyto pojmy nejsou abstraktní a popsal
příklad výtvarného úkolu s jejich využitím. Studentka to uznala.

Komise se shodla na tom, že výběr témat, se ketrými studentka v
práci operuje, je limitující, a že má velký potenciál k dalšímu rozvoji,
např. v magisterské práci.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: Mgr. Helena Kafková, Ph.D. ............................

Členové komise: Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D. ............................

 doc. ak. mal. Ivan Špirk ............................
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