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Průběh obhajoby:
Diplomantka se v teoretické části zabývá historií měst a jejich bájemi. Důkladně se zabývala 
historií města Pacov, jenž je pro ní zatím poměrně neznámé a inspirující, ale kde žije a poznává jej. 
Řeší bájná a utopická města, které se dají také dobře uchopit i jako didaktický a fantazijní motiv. 
Město dnes. Genius loci – hledala jej i v Pacově.
Oponentská otázka – R. Barthes – Mytologie – vysvětlení jeho pojetí mýtu, inspirace. Diplomantka 
jej vnímá jako text, jako řeč, kterým promlouvá. Vnímání města chůzí použila jako téma pro své 
fotografie. Město jako inspirace pro výtv. umění. Studentka zkoumala historii zobrazení města od 
Říma, přes Durera a Jakuba Špaňhela až po současnost. Pacov jako námět pro umělce. Studentka 
zmiňuje i méně známé umělce. Dále uvádí příklady výtvarného vyjadřování, jenž s městem souvisí 
jako street-art, eko-art, land-art až po současné trendy.
Ve výtvarné části řešila cestu městem, kde se zaměřovala sama na sebe a své prožitky. Poté 
dokumentovala typické znaky (genius loci), zjistila, že se orientuje dle věží (v Pacově dvě). Princip 
zdvojení (dva stromy, dva psi, atd.) Soundwalk – principy a inspirace pro výuku. Studentka 
přemýšlí o tom, jak vužít principy soundwalku v ped. praxi. Dává do kontextu současné umělce.
V didaktické části se zaměřila na téma Město a podrámec genius loci. Navrhla deset úkolů 
souvisejících s Pacovem. Realizovala pět úkolů jenž odučila na různých školách. Z řady Město, 
původně zamýšlených pro děti 12-14let, vyzkoušela na 11-12letých žácích. Vyjádření kontrastu 
horizontálních a vertikálních linií. Diplomantka se přiznává, že se jí úkol příliš nepodařil, jelikož 
použila jen ústní motivaci a možná mládí žáků.
Pro mladší děti Báj o Atlantidě. Diplomantka vycházela z Platóna a převyprávěla příběh vlastními 
slovy, tak aby byl srozumitelný. Prezentuje práce sedmiletých dětí z výtv. řady s názvem Pod 
vodou.
Studentka zachází s různými rovinami mytologií, kde používá solidní východiska. Vedoucí práce
kladně hodnotí osobní přístup diplomantky, kdy hledá svouj upřímnou cestu. Oponentka má 
výhrady k větší provázanost ukázek s městem. Kladně hodnotí zdvojení – dvě role autorky. Práce 
s asociacemi k městu, přirovnání města k textu. Zkoumání Pacova ze své osobní perspektivy, 
chyběla větší ponořenost do většího celku a do okamžiku přítomnosti.
Oponentka navrhuje Velmi dobře. Předseda komise navrhuje Výborně.  
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