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Průběh obhajoby: Autor představil svou bakalářskou práci, která je zaměřena na

specifickou práci se zrakově znevýhodněnými žáky/studenty. Popsal
osobní zkušenost a důvody výběru tématu. V teoretické části se
zabývá problematikou veřejného a soukromého prostoru.
Specifikuje jejich funkce. Dalším důležitým prvkem je socha jako
dialog mezi tvůrcem a materiálem. Pojem pohyb definuje jako proces
tvorby. Svou práci uvádí do souvislostí současného výtvarného
umění. Uvádí příklady institucí, kde se výtvarně pracuje s lidmi se
zrakovým znevýhodněním, stav hodnotí neuspokojivě. V praktické
části, nazvané Opukový květ, popisuje kooperaci autora a jeho
studentky na společném výtvarném díle. V didaktické části se věnuje
výtvarnému projektu, který je rozdělen na 7 částí a je určen pro
zrakově znevýhodněné žáky. Jednotlivé části však neprezentuje,
nekomentuje. Za cíl své práce považuje potvrzení kompetentnosti
těchto žáků/studentů pro tvorbu a prezentaci vlastních artefaktů. 
Vedoucí práce postrádá v teoretické části hlubší vhled do
problematiky sochařství a chybíl mu také větší důraz na pohyb v
prostoru. Praktickou část posuzuje pozitivněji, ocenil by však její
obohacení o rozvíjení haptické zkušenosti a možnosti pohybu v
prostoru.
Oponent upozornil na nesrovnalosti mezi zadáním práce a
konceptem jeho uchopení. Práce působí v mnoha částech příliš
stručně a nastínění vztahů k příkladům současného umění jsou příliš
obecné a vágní. Práce působí roztříštěně a nekoherentně. Účel
spolupráce autora a studentky považuje za nejasný. Práce je
obsahově i formálně chudá a obsahuje řadu chyb a překlepů. Chybí
definice řady pojmů hodnotí a práce je pro čtenáře v mnoha
ohledech nesrozumitelná. Navrhuje známku dobře.
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Otázky k obhajobě:
V jakém kontextu jsou čas, hmota a pohyb obsaženy ve vaší
bakalářské práci?
Představte inspirační vazbu na umělecké dílo Jiřího Kačera.
Autor odpověděl v průběhu své prezentace.
Po představení práce předvedl autor instalaci černobílých
dokumentárních fotografií a knihu s didaktickými poznámkami,
psanou v Braillovým písmem.
Komise se jednotně shodla na nedostatečnosti předkládané
bakalářské práce. Práce nesplňuje nároky v mnoha ohledech –
nedodržení tématu, nečitelnost záměru, nepromyšlené uvedení
teoretických souvislostí s uměním, necitlivá práce s materiálem a
zejména závažnou pedagogickou necitlivost při vedení studentky se
specifickými potřebami. 
Práce byla celkově hodnocena jako nedostatečná.
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