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Průběh obhajoby: Autorka prezentovala svoji práci, která se zabývá architekturou 1.

pol. 20. století. Hovořila o významných architektonických výstavách
své doby a analyzovala dobové umělecké styly. Dále reagovala na
sporné zařazení některých autorů, které jí bylo vytýkáno vedoucím
práce.
Obsahem didaktické části byl dotazník zaměřený na vědomosti
týkající se architektury a jejich působení na studenta. Samotnou prací
pak byla maketa stavby, kterou studenti ve skupinách vytvořili.
V posudku vedoucího práce je vytýkána rozvolněnost a nedůslednost
ve zpracování teoretické části. Text nepřekračuje informativní
charakter. Vedoucí nesouhlasí se zařazením některých architektů.
Praktickou část hodnotí kladně.
Oponent doporučuje, že se autorka měla zaměřit spíše na vlastní
interpretaci směrů. Praktická část navazuje na teoretickou. Výtvory
jsou zajímavé, ale chybí větší koncepční záměr.
Otázky:
1.Napadá Vás nějaké inovativní a zlomové využití materiálů a
technologií v architektuře 2. pol. 20. století, které přináší podobnou
převratnou změnu jako ty vámi popisované v 1. pol, 20. století?
2.Nenapadly Vás během přípravy vašeho projektu i jiné možnosti jak
přiblížit dospívající mládeži architektonickou práci a estetické
hodnoty architektury (méně založené na faktografii)?
Autorka neodpověděla na otázky v požadovaném rozsahu.
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