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

střední školy pedagogika — výtvarná výchova

Identifikační číslo studia: 486713
Datum zápisu do studia: 21.09.2015

Název práce: Význam malby a závěsného obrazu v současném výtvarném
provozu. 

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

střední školy pedagogika — výtvarná výchova

Vedoucí: doc. ak. mal. Zdenek Hůla
Oponent(i): doc. ak. mal. Jiří Kornatovský

Datum obhajoby : 24.05.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka podala ve své dobře strukturované práci zajímavou zprávu

o významu závěsného obrazu v současném výtvarném provozu.
Teoretická východiska demonstruje na velkém vzorku prací umělců.

Vedoucí práce vyzdvihl osobní nasazení a přístup autorky k
vlastní začínající malířské tvorbě. Ocenil, že ve výtvarné části práce
prověřuje některé netradiční postupy malby, které mají vliv na pro
autorku nejdůležitější didaktickou část.

Oponent ocenil velkou šíři a záběr práce, zvláště přihlédl k části
didaktické, kde ohodnotil osobní kreativní přístup k práci s dětmi, a
položil doplňující otázky.  
Autorka všechny dotazy uspokojivě zodpověděla. Obstála i v
následné diskuzi, kde se mluvilo o barevnosti autorčiných obrazů, o
uchopení formy a postupném pronikání ke smyslu a podstatě
zvoleného přístupu v práci s barvou. Komise se shodla na hodnocení
výborně. 
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