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Obhajoba diplomové práce

Akademický rok: 2016/2017

Student: Bc. Sandra Majerová
Datum narození: 07.08.1992
Identifikační číslo studenta: 12220275

Typ studijního programu: navazující magisterský
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: 447406
Datum zápisu do studia: 03.09.2014

Název práce: Slovo jako obraz
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. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Oponent(i): prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci na téma Slovo jako

obraz, ukotvila pojmy, které s tématem souvisí. Popsala jak si dané
téma zvolila a uvedla historické souvislosti i příklady současného
umění. Dále představila didaktickou část realizovanou na Gymnáziu.
Stručně představila výstupy praktické části práce.
Vedoucí práce projekt hodnotí pozitivně s několika dotazy a žádostí
o dovysvětlení. Práci hodnotil jako zdařilou, jak po teoretické tak po
didaktické stránce. Je kvalitně zpracována, uvádí českou i zahraniční
literaturu. Vyzdvihla strukturovanost práce, provázanost s RVP.
Oponent se shodl s hodnocením vedoucího práce, je strukturovaná,
relativně ucelená. Uvádí několik výtek k citacím a poznámkách v
textu. Uvedl, že některé části jsou poněkud matoucí avšak celek je
koherentní. Na dotazy komise reagovala studentka dobře. Komise
práci zhodnotila jako ucelenou, kvalitní, srozumitelnou.
Praktickou část komise zhodnotila rovněž pozitivně.

Výsledek obhajoby: výborně
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