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Průběh obhajoby:
Diplomantka si vybrala téma DP z důvodu zájmu o struktury na různých předmětech nesoucí stopy 
času jako stará vrata, dveře, zdi. Jako záznam používá fotografii. Diplomantka vnímá rozpad 
materiálu jako metamorfózu, průběh času, jenž předměty proměňuje. Teprve na základě proměny 
si můžeme všimnout průběhu času.
V teoretické části se zabývá tématem krásy a ošklivosti. Popisuje proměny vnímání těchto pojmů. 
Dále se zabývala inspiračním potenciálem struktur – strukturami v umění, ve fotografii, filmu 
(Švankmajer) a literatuře (Baudelaire, Hrabal, atd.). Čas jako hlavní proměnná v životě.
Své fotografie zpočátku brala jako čistě osobní věc, poté zjistila, že v umění se již podobný přístup 
vyskytuje. Paralela s umělci jako Fautrier, Newmann, Medek, Dubuffet, Beran, Hartung, Brasai, 
kteří vnímali prožívání času podobně jako ona. Vyhledala podobné obrazy ke svým na základě 
oponentské otázky doc. Bláhy (komparace autorčiných fotografií s podobným přístupem ve 
světovém umění).
V didaktické části se strukturami zabývala hlouběji v praxi na ZUŠ. Struktury využila jako cestu 
k osvojení výtv. jazyka. Výtv. část je série etud, které lze využít i v jiných did. projektech (např. 
Město). Děti mohou ve fotografiích nalézat i jiné věci, jako např. krajiny atd. Proměna struktur 
může být vnímaáno i jako výtv. hra (insp. Boudníkem). Abstraktní umění – hledání konkrétního.
1. úkol Struktury – práce s dětmi okolo 6. let. Sbírání struktur prostř. Frotáže. Poté vytvoř. obraz 
na základě sebraných struktur. Práce se znaky - strukturami (kolotoč, skluzavka,…). 
2. úkol Co se schovalo ve skvrně – děti pracovaly se skvrnami (v přeloženém papíře), které někdy 

doplnily kresbou.
3. úkol Objekt-vztah dvou barev – práce ve dvojicích s barevným papírem. Komunikace ve dvojici.
4. úkol grafika. Práce pro dva žáky (11 let). Zpočátku seznámení s grafikou (znali jen linoryt). 
Objevily se dva odlišné přístupy – jeden abstraktní, druhý konkrétní.
Vedoucí práce hodnotí práci jako čistý, kreativní postup. Dokázala vždy inspiraci dobře zpracovat, 
velmi kreativní výtvarný proces. Práci považuje za vyváženou, kultivovanou ve všech bodech. 
Navrhuje práci na Výbornou.
Předseda komise vznáší otázku reflexe do staršího umění jsou minimální. Diplomantka má pocit, že 
by byla práce velmi rozsáhlá. Vnímá strukturu jako nositele významu v informelu. Preferuje český 
informel – vyjádření pocitu abstraktni formou.
Vedoucí komise hodnotí projev velmi dobře. Instalace byla hodnocena jako slabší (evokace pocitů 
60. let).     
Výsledek obhajoby: Velmi dobře
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