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Datum obhajoby : 16.05.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila svou diplomovou práci, zaměřenou na

problematiku muzejní pedagogiky, vztahem gelerie/muzea a školy,
pozicí muzejního pedagoga v teorii i praxi. Stručně a efektivně
představila obsah teoretické části v několika bodech. Následně
představila cíle práce: realizovala dva programy k výstavě Květy
Pacovské v GHMP a provedla výzkum. Programy analyzovala
kvalitativnimi metodami akčního výzkumu a otevřeného kódování, v
práci porovnávala 1. a 5. ročník v průběhu svých lekcí. V průběhu
obhajoby byla vyzvána stručně představit výsledky svého výzkumu
(porovnávání žáků různých ročníků). Studentka adekvátně
odpovídala a uvádí příklady a souhrn zjištěných informací, který má
zpracovaný. Popisuje také složitost práce lektorek edukačních
oddělení. Dále představuje výtvarnou část: dvě autorské knihy
inspirované Květou Pacovskou. Vystvětluje důvody vzniku knih,
popisuje a obhajuje barevnost a tvarosloví. V průběhu práce si
autorka uvědomuju souznění s Květou Pacovskou, která jí nabídla
novou zkušenost a nový úhel pohledu na problematiku zpracování
knih pro děti.
Vedoucí práce PhDr. Leonora Kitzbergerová PhD. vyzdvihla klady
představené práce, popsala a představila stručně práci studentky.
Poukázala na velmi dobrou prokomponovanost práce, ocenila pilnost
a soustředěnost. Postrádala částečně oborovou složku projektu -
výtvarnou a uměleckou. Doporučuje kladně práci k posouzení.
Oponentka se shoduje s hodnocením vedoucího práce. Souhlasí se
záměrem práce a vyzdvihuje sebekritickou reflexi studentky, práce je
čtivá a autentická. Kladla doplňující otázky ohledně autorských knih:
Otázky k obhajobě: 
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1.V jaké fázi přípravy práce jste dělala svoje autorské knihy? Jak
Vaše vlastní tvorba ovlivnila přípravu a realizaci programů 1. a 5.
třídy?
2.Popište konkrétní mezipředmětové přesahy v navrhovaných
programech.
Studentka odpovídá dostatečně na otázky oponentky, uvádí
adekvátní příklady. Vysvětluje proč opustila tvorbu autorkých knih:
na výstavě mnoho knih vidět nebylo, jen malby. Žáci ale přesto
vytvářeli leporela, pracovali s písmeny, studentka také pozitivně
ovlivnila pedagoga základní školy (pro 1. ročník). Ve workshopu pro
5. ročník byly do úkolů také zakonponovány geometrické tvary
(odkazuje také na práci Květy Pacovské). Studentka popisuje průběh
svých edukačních programů, které dobře probíhaly.
Doc. ak. mal. Ivan Špirk vyzvihoval dobře vybrané téma výstvay
Květy Pacovské, vznesl několik doplňujících otázek, ohledně
propojení práce s Květou Pacovskou. Co si mají děti odnést z
výstavy Květy Pacovské? Co je klíčem k pochopení díla K.P.?
Popište dílo K.P, co je na něm výjmečné? 
Mgr. Helena Kafková PhD. doplnila otázku: Jak jste došla k tomu, že
děti různých tříd se chovají jinak? Studenta odkázala na kodovaní
natočených workshopů. Jaký jste našla kód? Studentka adekvátně
odpovídá.
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