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přístup studentky, od počátku s jasně stanovenými cíli. Jako
pozitivum je zmiňován i fakt, že projekt byl zacílen, poněkud
neobvykle, na pedagogy v praxi. Studentka si dokázala udržet
nadhled a potřebný odstup. Výtvarná část reaguje na didaktický úsek.
Práce je psána živým, rozvinutým jazykem, bez vážnějších
formálních chyb.

Studentka samostatně prezentuje vlastní kvalifikační text. Plynule
členy komise seznamuje s výchozími body, cíli, průběhem
pedagogického projektu, vše dokumentováno fotografiemi.
Systematicky, i když poněkud zdlouhavě, vysvětluje celkovou
strukturu průzkumu. Poté přechází k výkladu teoretické části. 

Za oponentku PhDr. Věru Uhl Skřivanovou Ph.D. čte oponentský
posudek Mgr. Helena Kafková Ph.D. Oponentka chválí dobrou
strukturu práce a domnívá se, že vysoce překračuje běžnou úroveň
bakalářských textů. Rovněž kvituje vyváženost pedagogické části,
schopnost studentky adekvátní volby výtvarných děl a autorů. Práce
má kultivovaný projev, uvědoměle pracuje s citovanými zdroji.
Pouze v oblasti vlastní výtvarné tvorby oponentka shledává mírnou
nevyrovnanost ve dvou předložených cyklech. 

Studentka odpovídá na otázky oponenta. Studentka je připravena a to
dokonce opět v podobě utříbeného fotografického materiálu.
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Prezentaci zakončuje prohlášením o splnění zadaných cílů a
především vlastního obohacení z tvorby na bakalářské práci. 

Při prezentaci před dílem studentka hovoří jednak o grafickém cyklu
(o kontextech tvorby a především inspiračních zdrojích), a jednak o
fotografické kolekci. I zde vyzdvihuje ideové pozadí tvorby a
zejména osobní vztah k tématu.  
  

Výsledek obhajoby: výborně

Předseda komise: doc. ak. mal. Zdenek Hůla ............................

Členové komise: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. ............................

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

15093912 - 384262 - Kamila Zawadská

http://www.tcpdf.org

