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Průběh obhajoby: 
 
Vedúci práce představuje študentku a jej prácu, práca ho milo prekvapila, hodnotí jej prácu, oceňuje 
celistvosť a rovnováhu práce. 
Študentka představuje prácu, jej tému a ciele – popísať úlohu hry v umení, pochopiť fenomén hry, 
sledovať využitie hry, zmapovať prelýnanie sa hry a reality na poli výtvarného umenia. Ďalej sa študentka 
zaoberá štruktúrou a metódou diplomovej práce. Praktická časť je zložená z dvoch častí – kvalitativný 
výskum a výtvarný projekt. Položená je otázka: na čo študentka počas práce najviac narážala? Študentka 
odpovedá, podáva príklady teorie hry.  Nasledujúca otázka: Čo bolo pre študentku z teorie hry inšpirujúce 
v jej praktickej práci? 
Študentka opisuje didaktický projekt, ktorý vznikol na základe naštudovanej teorie hry. Představuje 
bližšie didaktický projekt, popisuje postup práce, práca bola založená na hre s kockou a ich 
interpretovanie hry vo forme akčnej maľby. Položená otázka: čo myslíte, čo deťom tvorba priniesla? 
Komentár: Oponent vidí silu práce v náhode a ani nie tak v samotnej akčnej maľbe. 
Školiteľ vyzýva študentku, aby popísala časť práce, v ktorej sa zaoberá hrou vo verejnom priestore. 
Študentka reaguje a udáva príklady dětských ihrísk a iných veřejných priestorov. 
Oponentský posudok: oponent oceňuje vyváženosť práce, zahrnutie výskumu do práce, veľmi dobře 
uchopené hlavné zdroje práce, text je zostavený prehľadne. Oponent vidí rezervy vo finalizácii výtvarnej 
práce, ktorá mohla byľ veľkorysejšia. 
Študentka představuje súbor fotografifí a drobnú inštaláciu. Práce je jej osobním vyjadrením hry, čo je 
stotožnené aj v samotnej realizácii (panenka, zrcadlá). Komisia jej vytýka inštaláciu, ktorá mohla byť 
veľkorysejšia. Otázky k výtvarným prácam: Ktorí autori vám boli inšpiráciou? Kde vidíte súvislosti? 



Študentka odpovedá príkladmi prác Františka Skálu, Amanita Design apod. nasledujú komentáre k logike 
a postupnosti súboru fotografií. 
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