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Průběh obhajoby: Studentka představuje stručně teoretickou část rozčleněnou na

sociologický náhled na téma a reflexi dějin umění. V textu uplatňuje
také teologické i filozofické znalosti, získané studiem na teologické
fakultě.  
Výtvarná část: Téma hledání vlastní identity prostřednictvím
autoportrétu, kterou bezprostředně spojuje s křesťanskou vírou a
svým vztahem k ní. Tuto část autorka představuila s velkou osobní
angažovaností a ochotou sdělit vlastní příběh. Ten dokumentovala
jednotlivými autorskými díly v podobě malovaných autoportrétů, u
nichž zdařile uváděla paralelu se známými malíři.
Didaktická část byla relizována v ZUŠ s dětmi ve věku 6-7 let,
záměrem bylo žáky přivést k zážitku vlastní fyzické existence.
Studentka zvolila 6 zadání autoportrétů v různých kontextech: podle
zrcadla/ s atributem/ jako malíř současnosti… Tuto část dokumentuje
jednotlivými ukázkami dětských prací. 
Poté byl přečten posudek vedoucího práce v zastoupení, který měl
jednoznačně pozitivní charakter.
Oponent i vedoucí se shodují na koherentnosti práce, oceňují
otevřenost autorky, která podporuje autentičnost tématu autoportrétu.
Dále oceňují vytříbenost výtvarné práce a citlivé didaktické uchopení
tématu.
Na položené otázky autorka odpověděla v dostatečném rozsahu.
Po přesunu k výtvarným dílům autorka prezentovala výběr tří maleb.
Komise nekladla další doplňující otázky, pouze nabídla svou kladnou
reflexi.
Komise se shodla na hodnocení výborně.
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