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Průběh obhajoby: 

1. Předseda komise vítá studentku, představuje její diplomovou práci a vysvětluje 

postup při konání zkoušky. 

2. Studentka prezentuje výsledky své práce pouze ústně, bez obrazové podpory. 

Práce je rozdělená na teoretickou a výtvarně-praktickou část. V teoretické části 

vysvětluje významy slov „divný“ a „svět“, nastiňuje filozofické a etymologické 

souvislosti pojmů, nastoluje téma - Výkladní skříň jako divný svět dneška- 

hybrid mezi architekturou a nábytkem, vysvětluje, že se zabývala historií vývoje 

výkladních skříní, komisi však chybí její vizuální přehled.  

3. Výtvarně-praktická část je složena ze tří samostatných děl. Soubor fotografií 

Pohledy do veřejného prostoru,  instalace Skříňky – aranžované věci, nalezené na 

ulici, se studentka také snaží prezentovat pouze ústně.  Až na opakovanou žádost 

komise, využije projekce a umožní alespoň takto komisi seznámit se s jejím 



dílem. Třetí dílo, Modulátor divného světa, který zkoumá účinky vnímání 

barevného světla, studentka nabízí  komisi k vyzkoušení. Pedagogická část  je 

pouze v návrhu – měla by  sloužit k lepšímu poznání světa ve kterém žijeme. 

4. Vedoucí práce Mgr. A. Michal Sedlák studentku chválí za osobní polohu 

v tématu a její uchopení, teoretická část je dobře propojená s výtvarnou částí.  

5. Oponent doc. ak. mal. J. Kornatovský vyzdvihuje široký pohled na téma a osobní 

přístup ke studiu tématu. Ač je práce přísně teoretická, nese v sobě jistou poetiku 

a práce ho velmi zaujala. 

6. Doplňující otázky týkající se kontextu současného umění studentka erudovaně 

odpovídá a doplňuje osobním zájmem o oblast vizuální sociologie. 

7. Komise shledává  předloženou práci za výbornou. Kritizuje však její prezentaci 

při obhajobě, kdy výsledky její práce nebyly jasně zřetelně. Přes schopnost 

studentky mluvit “z patra“ jí doporučují  užití vizuální  prezentace a řádné 

vystavení výtvarných děl. 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek obhajoby: Velmi dobře 
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