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2.Oponent přečetl posudek. 
3.Studentka představila svou práci, slova doprovázela vizuální
prezentací. Nejprve představila teoretickou část, kde se zabývala
etymologickým původem slova nahota a dále rozebrala sociokulturně
determinované vnímání nahoty a intimity, zmínila také genderové
hledisko. Pro naše prostředí označila za určující křesťanskou tradici a
biblické texty, se kterými dále pracovala v návaznosti na umění
středověku. Dále popsala změny, které se ve společnosti a v umění
děly od 19. století. V rámci didaktické části představila dvě
vyučovací jednotky, kde pro žáky téma pojala spíše metaforicky z
důvodu jeho kontroverznosti.
4.Vlastní práce studentka představila nejprve pomocí videa, na
kterém demonstrovala ideální způsob instalace, část z nich pak
dočasně instalovala na fakultě. Na pracech demonstrovala vývoj
vlastního pojetí tématu.
5.Komise na základě jednání dospěla k hodnocení výborně.
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