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Datum obhajoby : 25.05.2015 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Autorka představila svou bakalářskou práci, jejíž teoretická část je

věnována sérii úvah o problematice cest myšlení a samoty v kontextu
výtvarného i literárního umění (Kerouac, Hopper, Baudelaire).
Podstatnou část práce tvoří úvaha na téma cesta vlakem jako cesta
životem, kde se autorka pouští do asociativních úvah na téma
jednotlivých životních etap (při obhajobě se autorka věnovala etapě
dospělosti), vztažených k literárním i výtvarným kontextům.
Analogickým způsobem představuje autorka ještě fenomény tunelu a
nádraží. V didaktické části práce autorka využívá poznatky z
teoretické části práce a staví na nich jednotlivé vyučovací jednotky.
Při obhajobě blíže představila lekci Světlo – protisvětlo. V praktické
části práce se autorka věnovala třem okruhům malba, skicák,
železniční kompilace - záznam zvuků z cest, a to ve spojení s
hudbou. Svou práci uvádí do kontextu současného umění (Lomová,
Kotzmanová). V závěru prezentace autorka představila jednu z částí
železniční kompilace, vizuálně upravený filmový záznam s
kompilovaným zvukově – hudebním doprovodem. 
Vedoucí práce ocenil tvůrčí přístup, osobní pohled a interpretační
odvahu autorky, také dobře představené výtvarné a literární kontexty
práce. Výborně hodnotí praktickou i didaktickou část bakalářské
práce, zejména vzhledem k autorčině hlubokému vhledu. Mimo
obsahu vyzdvihl i stylistickou kvalitu bakalářské práce. Práci hodnotí
jako výbornou.
Oponent oceňuje kvalitní teoretickou reflexi a práci hodnotí jako
výbornou. V případě pokračování v magisterském studiu byla
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autorce komisí doporučena možnost zahrnout širší východiska
společenských věd, např. z oblasti psychologie.

Další otázky k obhajobě:
Pokuste se najít styčné body básnického tvaru a lokomotivy?
Oponent hodnotil odpověď pozitivně. 
Autorka přistoupila k prezentaci svých výtvarných prací. 

Výsledek obhajoby: výborně
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