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Průběh obhajoby:

Studentka představuje hlavní cíle práce, nejprve popisuje teoretickou část, v níž se věnuje problematice akce a divadla.
V pedagogické části se zabývá tělem jako materiálem, prožitkem, aj. Ve výtvarném projektu využívá Erbenovu 

baladu Vodník, k níž hledá výtvarné metafory. Upozorňuje, že se jedná především o výtvarně dramatické hodiny, v nichž je 
hlavní součástí improvizace. Inspiruje se divadlem.

Ve výtvarné části prezentuje performanci na pomezí výtvarného umění a divadelního světa, vše pojí motiv Erbenovy 
balady. Součástí výtvarné části je kostým, součástí byl soukromý obřad, kde si studentka oblékala kostým jako svatební šaty. 

Studentka navrhuje další možnosti využití tématu ve výtvarné a dramatické výchově.

Vedoucí bakalářské práce se přiklání k názoru, že jde o kvalitní současnou práci. Přínosná je část, kde jsou zmapovány 
divadelní soubory. Hodnocení známkou výborně.

Doc. Kornatovský se ptá na účel a prostor akce? Studentka odpovídá, že šlo o soukromý rituál s rodiči. Doc. Kornatovský 
doporučuje akci přemístit do veřejného prostoru. Dále se doc. Kornatovský ptá na hranice performance. Studentka odpovídá 
v souvislosti s tělesným prožitkem. Mgr. J. Synecký čte oponentský posudek, čte otázky. Jak motivujete studenty pro výtvarné 
etudy? Studentka obhajuje, že text interpretovala na prostoru výtvarné výchovy.

Studentka prezentuje výtvarnou část, komise ji hodnotí pozitivně. 

Výsledek obhajoby:

Hodnocení: Vedoucí diplomové práce navrhuje výborně, oponentka velmi dobře, komise se přiklání ke známce výborně.

Celkové hodnocení: Výborně

Doc. ak. mal. J. Kornatovský
__________________________________

      [jméno předsedy či zástupce]
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