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Průběh obhajoby:
Študentka popisauje teoretické východiská práce, kľúčové body a popis samotného slova „pouto“ a 
jeho pozitívne i negatívne významy. V teoretickej časti popísala typické rysy pút v umení, 
spomenula autorov, z ktorých při práci vychádzala a popísala svoje chápanie pojmov pozitívne a 
negatívne puto, abstraktné a konkrétne puto, napětí medzi protikladmi určenia pút. 
V didaktickej časti sa študentka zamerala na význam slovo puto a zistiť ako žiaci tento pojem 
chápu a výtvarne spracovávajú. Popísala rovnako aj záver tohoto didaktického projektu, kladz aj 
zápory svojho prístupu a plánu hodiny, doplnené fotodokumentáciou.
Študentka prešla plynule k prezentácii praktickej výtvarnej časti a dynamického výzamu slova 
„putu“ a ako ho chápe ona sama.
Školiteľ práce popísal snahu študentky o hodnotenie danej tematiky, popísal zápory práce, čo práci 
chýbalo. Oponentka vytkla to, že študentka nepopísala to ako pojem puto chápe ona sama a že sa 
v niektorých častiach od tohoto pojmo dokonca odtrhla. Vyzdvihla študentkino zameranie na tému 
materské puto a prešla k otázkam, ktoré v oponentúre položila: aký význam má toto slovo pre ňu 
samotnú a pre okolie a obor výtvarná výchova, zameranie sa na danú tému, a aký vidí rozdiel 
medzi pojmom puto a napětí.
Študentka reagovala na otázky, vysvetlila svoje zameranie na tému puta a čo pre ňu toto slovo 
znamená – téma osobne zaujímavá, puto, ktoré je všade okolo nás. Pre študentku bolo zaujímavé 
študovať a interpretovať diela z hľadiska tejto témy. Váhavo odpovedala na poslednú otázku –
pouto a napětí, ktoré sú podľa nej úzko prepojené, napriek tomu, že v nich vidí aj rozdiel.
Prezentácia výtvarnej časti bola veľmi stručná, keď študentka prezentovala vo výtvarnej forme 
pojmy pouto, napětí a súznenie. Ďalej študentka nechala priestor pre otázky komisie, ktoré sa 
týkali zvolenej formy, interpretácie pojmov ako večného boja, narácia príbehu pomocou tejto 
výtvarnej formy. Študentka sa snažila zareagovať na otázky.
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