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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka popsala téma své práce a odůvodnila jeho výběr.

Dále charakterizovala teoretickou část práce a detailně popsala svůj
postup na její tvorbě. Zmínila také rizika, která nastala v průběhu
tvorby.
Empirickou část práce studentka představila a pohovořila také o
zahraničních návštěvách, které realizovala.
Zmínila též cíle práce. Informovala komisi o průběhu výzkumu.

Vedoucí práce ocenil práci jako průlomovou. Ocenil též práci
studentky se zahraniční literaturou.
Oceňuje především propojení pedagogiky a architektury a spolupráci
studentky s odborníkem z ČVUT.
Byly položeny následující otázky.
Do jaké míry je podle Vašich zkušeností možné realizovat
odlišné(alternativní) pedagogické koncepty (badatelská výuka,
otevřené vyučování, kritické myšlení) ve většinově tradiční
architektuře školních staveb?

Oponentka práce ocenila též interdisciplinární propojení a také
analytickou kapitolu.
Postrádala pedagogickou analýzu v empirické části, která byla
upozaděna architektonickou. Zmínila též důležitost vzdělávacího
konceptu a dokonce zjišťovat, zda respondenti (ředitelé českých
škol) by na základě zkušeností se školním životem v nově
postavených školských objektech, měnili své původní zadání
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architektům. Zmiňuje povrchní zpracování pedagogických konceptů
(kapitola 3).
Byly položeny následující otázky.
S jakými obtížemi se autorka setkávala v procesu zpracovávání
tématu?
Jak autorka hodnotí naplnění cíle práce?
Jak lze naložit s výsledky práce?
Studentka nepůsobila v průběhu obhajoby příliš přesvědčivě. Komise
doporučila více strukturovanosti a větší přípravu do budoucna.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PhDr. Jana Stará, Ph.D. ............................

Členové komise: PhDr. Jan Voda, Ph.D. ............................
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