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Akademický rok: 2015/2016

Student: Bc. Ludmila Richterová
Datum narození: 06.07.1988
Identifikační číslo studenta: 38047124

Typ studijního programu: navazující magisterské
Studijní program: Učitelství pro střední školy
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy,

střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova

Identifikační číslo studia: 394515
Datum zápisu do studia: 27.09.2012

Název práce: Re-design učitele a žáka (Inspirace ze současného oděvního designu
pro výtvarnou výchovu)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy,

střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchova

Vedoucí: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponent(i): doc. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.

Datum obhajoby : 19.01.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila svou diplomovou práci, ukotvila pojmy design a

re-design, vysvětlila pojmy v historických souvislostech. Následně
navázala koncepcí Michlova re-designu ve výuce a problematiku
originality. Představila svoji vlastní výtvarnou práci: Re-design
dinosauří kolekce, kde navazuje na vlastní kolekci oděvů. Pracuje
zde s redisegnem vlastní práce.
Dále představila didaktickou část na téma: Didaktická transformace a
výzkumná sonda- způsob práce a myšlení designéra, Metaforické
koncepce designu. Klade si otázky jaké je myšlení designéra, a je
odlišné od jiných profesí? Používá metod artografie, a pedagogický
akční přístup Donalda Schona na 6 odučených hodinách Gymnázia
Opatov. Používá zde Do-it- yourself techniku. Uvádí a popisuje
konkrétní příklady odučných hodin- Egyptské umění. Uvádí
pozitivní i negativní výtvarné výsledky studentů na téma re-disegnu
ve svých hodinách.
Vedoucí práce vyzdvihla klady představené práce. Práce je
kompletní jak po teoretické tak po didaktické stránce, výzkum je
adekvátní. Vyzdvihuje provázanost obou částí, odkazuje na
zahraniční autory.
Oponent se shoduje s hodnocením vedoucího práce. Práci vyzdvihuje
a kladně hodnotí, odkazuje na dřívější bakalářskou práci. Uvádí, že
práce je kvalitní studie, metodologicky podložena. Práce je
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erudovaná, formálně zralá.
Otázky k obhajobě: 
1.Vysvětlete pojem campové estetiky.
2.Uveďte příklad re-designu mimo oděvní tvorbu.
Autorka odpovídá dostatečně na otázky oponenta, uvádí adekvátní
příklady. Rozvíjí se diskuze ohledně původu a lokace
terminologického termínu: Camp. Správně cituje Susan Sonntag a
vysvětluje otázky.
Vlastní výtvarná tvorba:
Diplomantka představila svou výtvarnou práci a její jednotlivé fáze.
Věnuje se dinosauří kůži a jejímu výzkumu, s kterým následně
pracuje. PhDr. Jaroslav Bláha, PhD. a komise je velice spokojena s
provedním a kvalitou práce. 

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: doc. ak. mal. Ivan Špirk ............................

Členové komise: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. ............................

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