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Průběh obhajoby: Autorka předvedla koherentní prezentaci své bakalářské práce.

Věnuje se problematice podkladu ve výtvarné výchově. V první fázi
obhajoby představila různé typy podkladů – materiální, myšlenkové
a podklady pro parafrázi s uvedením konkrétních příkladů. V
praktické části své práce představuje autorka sérii vlastních prací v
návaznosti na různé typy podkladů. Jako završení celé práce
představila autorka didaktickou část práce, která se věnuje
možnostem, jak pracovat s podkladem se žáky. Autorka poukazuje
na problematiku bílého papíru, naopak ukazuje možnosti práce s
transparentním podkladem, práci s podkladem vytvořeným někým
jiným, práci s vitrážovou metodou a materiální práci věnovanou
výrobě papíru.
Vedoucí práce přednesl posudek, který ocenil komplexní a nosné
téma práce, a hodnotil ji jako výbornou.
Oponent ocenil konceptuální a zároveň citové pojetí bakalářské
práce. Z formálního hlediska jsou v práci drobné jazykové chyby a
nejasnosti v rozlišení přímé a nepřímé citace. Práci hodnotil jako
výbornou.
Otázky k obhajobě:
Co autorka považuje za úspěch či neúspěch při práci s žáky?
Autorka odpověděla v kontextu práce, zdůraznila svobodnou a
informovanou volbu podkladu žáky.
Pro jaké současné umělce hraje výběr podkladu významnou roli? 
Autorka uvedla konkrétní příklady umělců a poukázala na
problematiku digitálního obrazu a tisku, kdy se podklad volí až v
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samém závěru tvorby.
Po představení práce předvedla autora instalaci svých výtvarných
prací. 
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