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Studentka stručně představila svoji bakalářskou práci, rozdělenou do
tří částí- teoretickou, didaktickou a autorskou práci.
Studentka představila svoji praktickou část, obsahující lepty, a video-
instalaci. Komise měla několik doplňujících otázek.
Vedoucí práce přečetl svůj posudek, v práci vyzdvihl osobní
zanícení, odbornou literaturu, nový kreativní přístup a obor a jako
téma pro výtvarnou didaktiku.
Oponent přečetl svůj posudek, přes několik výtek ke koncepci
praktické i didaktické části práci doporučil a opět vyzdvihl osobní
zaujetí. Doporučil větší porozumění tématu překládaným žákům v
oblasti architektury.

Otázky oponenta:
1) Promluvte prosím o charakteru činností, které ověřeně a
systematicky provozuje tým řízený páterem Halíkem v chrámu
Nejsvětějšího Salvátora v Praze v souvislostech vašeho tématu práce.
Jsou podle Vás systémové kroky, které by mohl aplikovat farář i v té
nejmenší farnosti v zemi?
2) Jaké postoje máte obecně k analogické situaci učitele před třídou?
Co by mohl a měl dělat v intencích péče o kulturní dědictví a
výchovy k hodnotám ve škole každý učitel? Jaký je váš názor, proč
se toto většinově neděje.

Studentka adekvátně odpověděla na otázky oponenta. Doplnila
autory i teoretiky zabývající se architekturou posvátna.

Komise se shodla na hodnocení výborně.

Zuzana Adamová
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