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Jazyk práce: čeština
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Datum obhajoby : 05.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Teoretická část: Tuto část autorka považuje za stěžejní. Píše v ní o

kontextu doby, tedy období mezi dvěma světovými válkami,
charakteristice směru, hlavních principech, zástupcích Štýrském a
Toyen a mapuje taktéž závěr směru a jeho přechod k surrealismu.
Didaktická část: tvořena didaktickou řadou Artificialismus, která
proběhla v deváté třídě ZŠ Na Líše. Autorka reflektovala nesprávnost
postupu, kdy nejdříve odučila did. řadu a až poté se ponořila do
hlubšího studia tématu. Na základě tohoto zjištění tedy navrhla další
možnosti didaktického uchopení tématu. Autorka představila úkol
koláž, kde proběhlo propojení čtyřverší, tedy textu a obrazu.
Výtvarná část: Složena z maleb malých formátů s aspekty
artificialismu, mapující studentčinu zahraniční cestu. Autorka se
podle svých slov chtěla vyhnout kopírování uvedených uměleckých
autorit. Při reflexi své tvorby podotkla, že měla problém s vnášením
konkrétních tvarů do díla abstraktního charakteru.
Po prezentaci byly přečteny posudky. Vedoucí DP si v posudku
stěžuje na nedostatečné konzultování teoretické části a vytýká
autorce nesystematičnost. Oponent toto potvrzuje.
Při představení výtvarné části ve fyzické formě došlo k diskusi nad
formálností výtvarné práce.
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