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Studentka se mnou začala spolupracovat v době, kdy již měla práci zadanou u jiného 
vyučujícího, který mezitím přestal na fakultě pracovat. Společně jsme starší zadání a 
směřování práce trochu přeformulovaly, aby lépe navazovalo na původní bakalářskou práci 
studentky a lépe vyhovovalo jejímu aktuálnímu zájmu i možnostem skutečného využití 
tématu v rámci její pedagogické praxe. Studium se jí i poté trochu protáhlo a práci tak 
nakonec věnovala více času, což s sebou přineslo na jedné straně větší odchylky od 
původního záměru a nutnost hledat spojující články mezi jednotlivými již rozpracovanými 
částmi práce, zároveň ale měla příležitost ověřit části didaktického projektu a získat potřebný 
odstup i nadhled k celkové reflektivní bilanci.  
 
Teoretická část je propracovaná do hloubky a téma studentka prozkoumala ze všech 
možných úhlů. Z textu přitom vyplývá, že tématu rozumí. Umí dávat jednotlivé informace do 
souvislostí a trefně pojmenovávat vztahy, motivy a didaktické podněty. Text přitom nepůsobí 
povrchně a encyklopedicky. Opírá se o zajímavé odkazy a autority a také o vlastní 
dotazníkové šetření. Propojuje teoretickou a didaktickou část úvahami o místě a možnostech 
využití sociálních sítí ve výuce. 
 
V rozsáhlé didaktické části práce autorka popisuje průběh výuky pětidílného projektu na ZUŠ. 
Přínosné pro práci je fakt, že mohla část projektu odučit také na gymnáziu a srovnat tak 
výsledky z obou typů škol mezi sebou. Didaktickou část má podrobně a detailně zpracovanou 
včetně záznamu diskuzí během hodin. Jedná se o kvalitní pedagogickou práci, ve které rozvíjí 
téma školní skupinové fotografie a zároveň téma sociálních sítí. Projekt si klade otázku, jak 
nabourat stereotyp klasické školní fotografie, kde jsou žáci rozestavěni v řadách za sebou. 
Ukázalo se, že k tomuto uspořádáni žáci sami přirozeně tíhnou, i když dostanou možnost 
vyfotit si skupinový portrét svobodně podle vlastních představ. Další otázkou, kterou si 
diplomantka v didaktickém projektu klade, je možnost využití sociálních sítí v rámci výuky, 
kde se s nimi běžně nepracuje a kde jsou považovány spíše za něco nevhodného. Dle mého 
názoru se jí podařilo tyto dva motivy zajímavým způsobem v jejím projektu propojit. 
 
Vlastní výtvarná práce autorky navazuje na didaktickou část a pracuje s podobným zadáním, 
jako žáci v rámci didaktického projektu. První série fotografií vznikla jako takový drobný 
sociální experiment, další série fotografií pak tematizuje fotografickou manipulaci a 
časoprostorovou iluzi a obsahuje autoportréty autorky. 
 
Práce je zajímavě a zároveň přehledně graficky zpracována a po formální stránce je 
v pořádku. Práce splnila zadání. 
 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  
 
V Praze dne 14. 5. 2018                                                        Mgr. Linda Arbanová, PhD.   

                                                                                           


