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Zadavatel práce: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Název práce: Zobrazení Pekla v díle vybraných vlámských malířů 15. a 16. století

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Datum obhajoby : 19.06.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka nejprve seznámila komisi s obsahem své práce, přiblížila

komisi důvody, které ji vedly k volbě tématu a výsledky svého
zkoumání. Poté byl přečten posudek vedoucí práce a dále se k práci
kriticky vyjádřil oponent. Následně reagovala studentka na posudky
a rozvinula se diskuse, kterou zahájil předseda komise dotazem na
nepřesnost, ba chybnost názvu práce. Studentka nebyla v diskusi
schopna reagovat na základní námitky týkající se nedostatečného
zhodnocení hlavní literatury a základních pramenů (nedostatečné
citování dobových literárních zdrojů a jejich vlivu na zobrazení
pekla). V neuspokojivé míře reagovala na kritiku vývoje obrazu
pekla, jak ho podala ve své práci (pojetí času, kompozičního řešení).
Komise během uzavřené části obhajoby zvážila její průběh a
konstatovala, že předložená práce nesplňuje kriteria kladená na
magisterskou práci diplomovou a že výkon studentky u obhajoby
není adekvátní nárokům kladeným na absolventa magisterského
studia. Výsledně komise ohodnotila práci a obhajobu stupněm čtyři.
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