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Průběh obhajoby: Studentka představila svou bakalářskou práci na téma „Svoboda“,

věznice, místo pro umění, ukotvila pojmy, které s tématem souvisí. 
Stručně představila výstupy praktické části práce. Součástí práce
bude výstava v říjnu 2018 na katedře KVV.
Vedoucí práce vyzdvihl klady představené práce s malými výtkami.
Práci hodnotil jako kompletní jak po teoretické tak po didaktické
stránce. Vyzdvihl strukturovanost práce, uskutečněnou praktickou
část. Praktická část práce byla celkově hodnocena pozitivně.
Oponent se shodl s hodnocením vedoucího práce. Vyzdvihuje
praktickou část, spíše než teoretickou a unikátnost projektu.
Otázky oponenta: 
1.Setkala jste se při svém bádání s nějakými příklady kdy do
kontaktu s vězni a jejich tvorbou vstupovali v rámci svých projektů
přímo i někteří současní výtvarní umělci? Co si případně myslíte o
jejich přístupu?
2. Jak byste ráda pojala svůj připravovaný výstavní projekt z hlediska
pozice jeho „kurátorky“? Chápete ho více jako konceptuálně
jednotlivý celek, nebo budete dbát na tradiční chápání jednotlivých
tvůrčích osobnosti?
Na dotazy komise reagovala studentka adekvátně. Debata se vedla o
smyslu práce s vězni o závažnosti tématu. Komise práci zhodnotila
jako koherentní a kvalitní. Komise se shodla na hodnocení výborně.
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