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pojetí bakalářské práce
Autorka poté zahájila svou obhajobu přečtením básně Vincence
Furcha.
Autorka se soustředila na narativní část tématu světců, v badatelské
části práce zkoumala místa ve svém rodišti, která jsou spojena se
světci a jejich příběhy.
Teoretická část mapovala původ světců a samotný pojem, lidovou
zbožnost a kult svatých u nás. Poté nahlížela fenomén umění jako
propagace víry, především v dílech Joachima Meisnera a Romana
Guardiny. Zdůraznila nezbytnost umění pro šíření náboženství mezi
nevzdělaným lidem. Svým verbálním projevem potvrdila teoretickou
znalost daného tématu.
Jedno z podtémat bakalářské práce vycházelo z výtvarné části
bakalářské práce, která byla inspirována tématem svaté rodiny.
Autorka zde přiznala osobní motiv její vlastní rodiny, která ji
podporuje a je současně velkým tématem v její vlastní výtvarné
tvorbě. Podtéma zaměřené na příběh posvátné krajiny se autorka
zamýšlí nad krajinou v různých etapách lidstva. 
Později byla vyzvána, aby stručně představila svou didaktickou část,
která byla založena na diskusi s dětmi, nauce o barvách a spontánní
malbě.
Autorka také odpověděla na dotaz oponentky, jak vypadal proces
autorčiny výtvarné části, která vyústila k finálnímu Beskydskému
triptychu. Byly představeny skici a návrhy. Následoval přesun k
instalaci triptychu.
Výtvarná část práce obsahuje dvě odlišná díla – figurální plátna a
krajinomalbu. Autorka sama přiznala „prvoplánovost“ ve svých
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figurálních obrazech a postupný přesun k tématu krajiny. Komise
zhodnotila tuto část jako citovou, založenou na spontánním gestu,
chybí však studie, kterými studentka došla k výslednému triptychu.
Shodují se na souznění výtvarné a teoretické části.
Oponentka ve svém posudku vytýká formální chyby, chválí však
teoretickou část a didaktickou považuje za kvalitní.
Oponentka (v nepřítomnosti) navrhuje chvalitebně.
Přítomná komise jednohlasně navrhuje výborně.
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