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Průběh obhajoby:
Studentka se na teoretické úrovni věnovala tématu japonských
dřevořezů a jejich vlivu na evropské kulturní prostředí 19. století.
Dále věnovala velkou část své práce specifikám japonského
výtvarného projevu. V didaktické části se zabývá pojmy: prázdno,
prostota, podstata, proudění,pomíjení. Tyto pojmy se stávají
ústředními motivy jednotlivých výtvarných úkolů. Na závěr je
představena autorská část ve třech fotografických cyklech. Vedoucí
práce přečetla posudek. Oponentský posudek i posudek vedoucí
práce vytýká formální chyby v jinak výborném textu dokládajícím
porozumění širokému kulturnímu okruhu.
Z oponentského posudku cituji: „Práce přináší nejen zpracování
náročného tématu, opřené o studium odborné literatury, ale
především originální myšlení a didaktický návrh, kvalitou
převyšující běžný standard bakalářské úrovně. Po formální stránce
má práce bohužel i nedostatky, které zbytečně snižují její úroveň.“

Průběh obhajoby:

Otázky k obhajobě:
1.Mohla byste přiblížit vlastní vizuální zkušenost po příchodu do
Japonska? Změnilo se nějak Vaše vnímání kulturní „reality“
japonského prostředí a Vaší původní představy, zprostředkované z
různých obrazových (a jiných) zdrojů?
Otázku studentka pohotově zodpověděla.
Komise se jednoznačně shodla na hodnocení velmi dobře.
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