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Seznámení s prací od vedoucí práce – Význam řeči těla jako
didaktického projektu
Vedoucí práce zařazuje práci do kontextu výtvarného umění a
pedagogické praxe.

Diplomantka přebírá slovo a představuje svou práci
Hovoří o řeči těla a východiscích své práce, hlavních i dílčích cílech.
Hlavní cíl – citlivost ke své vlastní tělesnosti.
Představuje vlastní didaktický projekt pro vyšší vzdělávání
(gymnázia, 2.stupeň) jednotlivé části – hodiny, které odučila na
gymnáziu a s dospělými formou fotodokumentace.
Jako největší přínos své práce chápe detailní prozkoumání zvolené
problematiky – může sloužit jako inspirace pro další pedagogy.

Oponent:
Zajímavé téma, výhrady: Zkratkovitost a formálnost – tendenční,
hledat hlubší vazbu mezi příklady samotnou prací a úvahou
didaktická část – pěkná
autorská část – některé formálnější neodpovídá tématu, líbí se mi
poslední část nabarvené tělo a otisky, připomínky jste četla.

Otázky oponenta
1. Zabývala jste se spíše individuální řeči těla – existuje i nějaká jiná
řeč těla?
O:Ano, existuje Společenská, Davová řeč těla
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2.Otázka Josef Václav Myslbek
O: Zakladatel realismu – využívá řeč těla, jako příklad uvádí Hudbu
– alegorie hudby, symbolická řeč těla, ztvárnění hudby - emoce
vyjádřeny v pohybu postavy, Oddanost – alegorie vytvořená pro
vídeňský parlament. Postoj vyjadřuje oddanost Oponent doplňuje že
jde o oddanost sama sobě a zařazuje do historického kontextu. Jak
ovlivnila socha sv. Václava český národ.

Vedoucí práce se ptá:
3.Kterou ze čtyř postav ze sousoší sv. Václava by jste vybrala jako
patrona české mytologie?
O: Svatého Vojtěcha žehnajícího. Svatý Vojtěch a jeho gesto žehnání
vyjadřuje religiozitu
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