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Průběh obhajoby: 1.Studentka představuje svoji práce. V úvodu načrtává stěžejní pilíře

každé z částí. Následuje jejich podrobnější charakteristika. Plynule a
erudovaně mluví o fenoménu časovosti, vztahu času a prostoru a
vazeb k lidské schopnosti symbolického zmrazení časového
kontinua, nebo naopak jeho rozvíjení v paměti člověka. Svůj výklad
vztahuje k historickému vývoji vizuální kultury, s mnoha odkazy na
jednotlivá slohová údobí staršího umění i na tvorbu posledních let a
jejich typické zástupce. Následně přechází ke svému pedagogickému
projektu – Hledání minulosti. Hovoří o jeho průběhu, obtížích
vybrané věkové skupiny, pedagogických záměrech a cílech. Posléze
se přesouvá ke komentáři samotných dětských vizuálních výpovědi a
jejich stručné charakteristice. U každého z projektů se nezapomíná
odkazovat do světa profesionálních umělců. Svou prezentaci uzavírá
představením vlastní volné tvorby, jež je tvořena grafickými listy.
Komise je seznámena s tvůrčím záměrem autorky. Na otázky
oponenta doc. ak. mal. Jiřího Kornatovského je připravena, a tak
zmiňuje souvislosti tvorby vlastní se současnými umělci. Druhý
dotaz je rovněž studentkou reflektován, tudíž se navrací k důležitým
momentům v pedagogické práci.
2.Vedoucí práce doc. ak. mal. Ivan Špirk ve svém posudku čte, že
studentka práci uchopila kompetentně. Má schopnost širokého
vhledu do současného i staršího umění. Tuto způsobilost završuje ve
své pedagogické reflexi. Teoretická část pak vyústila do citlivé,
umělecky po všech stránkách zvládnuté grafiky. Zmiňuje se však o
velkém počtu gramatických chyb v textu práce.
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3.Oponent doc. ak. mal. Jiří Kornatovský je toho názoru, že
studentka magisterskou práci bezesporu naplnila. Zároveň vytýká
jakousi ideovou neukotvenost studentky. Rozpolcenost mezi
analytičností a spontaneitou, intuitivností. Tuto rozpolcenost však
shledává jako potenciálně přínosnou pro studentčinu volnou tvorbu,
protože právě ta může v divákovi vyvolat potřebnou tenzi.     
4.Komise se přesouvá k vlastní prezentaci. Studentka samostatně
hovoří o své tvorbě. Následuje volná diskuse komise o celkovém
vzhledu grafických listů a jejich vnitřních aspektech. Společně se
studentkou se baví o variantách rozpracování předložené série. 
5.V závěrečném jednání komise konstatuje, že studentka uchopila
téma kompetentně a tvořivě a v plné míře splnila zadání. Zvláštní
pozornost věnuje komise vysoké úrovni tvůrčí části práce – sérii
autorských grafických listů.
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