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Průběh obhajoby: Vedoucí práce (přítomný on-line) uvedl autora závěrečné práce.
Autor diplomové práce představil strukturu práce, která je rozdělelna
do tří částí - teoretické, praktické - výtvarné a didaktické. V
teoretické části mapuje pojmy vztaženéné k tématu krajiny, umělce
zabývající se tímto námětem a myšlenkový koncept "Železnýh hor"
tradovaný v dané oblasti. Autor uvedl důvody výběru studovaných
pramenů.
Dále autor představil výtvarný projekt, který byl instalován v ateliéru
KVV.
Autor dále uvedl cíl didaktické části (postihnout vnímání krajiny s
preferencí užití motivů v tvorbě žáků) a její rozdělení na výzkumnou
a didaktický projekt s ukázky žákovských prací.
Vedoucí práce přečetl posudek. Vyzdvihl koncepčnost výtvarného
uchopení zpracovaného tématu. Posudek oponentky byl přečten
členkou komise. Na závěr autor odpověděl na otázky oponentky:

1. Co Vás vedlo k výběru tématiky krajiny Železných hor?
2. Uveďte alespoň 3 současné české umělců zabývající se
krajinomalbou. Použil byste jejich tvorbu jako inspiraci do výuky
VV a jak?
3. Uveďte v čem spočívá přínos Vašeho výzkumu.
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Autor uspokojivě na vybrané první dvě otázky reagoval, s
připravenou vizuální oporou v prezentaci.
Autor dále uspokojivě zopověděl doplňující otázky komise.

Komise se shodla na hodnocení.
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