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poloviny 20. století
Průběh obhajoby: 
Autorka představila svou bakalářskou práci, ve které se věnuje
tvorbě seskupení 12/15 Pozdě, ale přece a přiblížení tvorby jejích
členů žákům. Základem teoretické části je rozbor literatury, analýza
dokumentů, pozorování a vlastní tvorba. V didaktické části by mělo
dojít k překlopení principu z výstavy Jeden starší – jeden mladší do
didaktického úkolu pro žáky vyššího gymnázia. V praktické části
autorka vypracovala instalaci triptychu sádrových plastických obrazů
vycházejících z figury.
Vedoucí práce pozitivně hodnotil aktivní přístup autorky, kdy
autorka dohledávala původní prameny a samostatně zpracovala
koncepci. Práci jako celek označil za výrazně nadprůměrnou. 
Oponent se ztotožnil s posudkem vedoucího práce. Ocenil kvalitní a
ohleduplný přístup k dobovému kontextu a práci s dostupnými
prameny. 

Otázky k obhajobě: 
Který z umělců skupiny 12/15 je Vám nejbližší a proč?
Znáte nějaká podobná uskupení v evropském umění, která vznikala
za podobných podmínek? Pokuste se zařadit Vaši vlastní tvorbu do
kontextu současného umění.

40912426 - 415039 - Miroslava Mayerová



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 415039/..... Bc

Autorka na dotazy zkušební komise odpovídá s přehledem. 

Komise s ohledem na nadstandardní kvalitu zpracování bakalářské
práce jako celku a vysokou úroveň obhajoby uděluje známku
výborně. 

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

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

 doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. ............................
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