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Průběh obhajoby: Student představil teoretická východiska své práce. Rozčlenil práci

na hlavní okruhy: Téma přírodní a kulturní krajiny, kde uvedl autory,
ze kterých vychází (Tereza Trynerová, Ivana Lomová – fotografické
pojetí krajiny, Aleš Novák, Hynek Martinec) dalším tématem je
Malba s přesahem do jiných médií (Šimera – tekutý dusík, Jiří
Černický – přesah do performance a instalace).
Výtvarná část se skládá z řady obrazů reflektujících proměny krajiny
autorovi důvěrně známé a zabývá se také tématem města – Prahy
(staví do kontrastu přírodní krajinu s městskou, obrazy jsou
realistické, opírá se zde o Davida Hockneyho).
Didaktická část je členěna do dvou bloků. Tvorba v plenéru je
zaměřena na základní dovednosti potřebné pro krajinomalbu, je
rozdělena na skici, práce v šedých tónech, malbu v hmotě. Autor
reflektuje rozpor mezi svým pedagogickým očekáváním a
dosaženými výsledky. Druhá řada didaktické části vznikala po reflexi
předchozích úkolů a byla více vázána na RVP.
Posudek vedoucího – doc. Zdeněk Hůla oceňuje ideu práce, vytýká
však výběr autorů, zdá se mu být jednostranný vzhledem k tématu
obsahujícímu pojmy prostor, malba, plocha. Nenalezl logickou
návaznost v kapitole malba s přesahem do jiného média. Je velmi
spokojen s výtvarnou částí práce, v didaktické části vytýká lehkou
manipulativnost zadání (omezení barev…), ale hodnotí ji celkově
pozitivně.
Posudek oponenta – doc. Jaroslav Bláha, poukazuje na odlišnou
kvalitu teoretické a výtvarné části. Výtvarnou pokládá za zdařilejší.
Teoretickou část označuje jako obsahově rozpolcenou, zmiňuje
neshodu obsahu s názvem, práci nazývá „mozaikou, která se
neskládá v celek“. Dotazuje se, jaká kritéria volil autor pro výběr
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pracovní skupiny pro první úkol didaktické části. Druhou otázkou je:
„Zkuste rozšířit vzorek malířů v 1. kapitole teoretické části.“
Odpovědi studenta: klíčem k výběru skupiny byla práce s malíři –
nemalíři, šlo o dobrovolníky, výběr nebyl více specifikovaný. K
druhé otázce student prezentuje doplňující ukázky dalších autorů
(František Hodonský, Miloš Šejn, Zbyněk Sedlecký) – oponent má
pocit nepochopení své otázky, tudíž ji osvětluje a studenta seznamuje
s určitými principy tématu krajiny, oceňuje volbu Miloše Šejna.
Přesun k autorským malbám : 6 výtvarných prací student dělí po
dotazu Dr. Leonory Kitzbergerové, na dvě výrazová pojetí: práce s
uvolněným gestem a malbu bez stopy gesta se separací barevných
ploch na čisté tóny.
Komise se po diskusi shodla na hodnocení velmi dobře.

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. ............................

 Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. ............................
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