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Průběh obhajoby: 
Autorka představila koncepci své diplomové práce. V teoretické části
se zabývala tématem post internetového umění, jeho formální
charakteristikou, vymezením post internetového umění vůči dalším
oblastem a vysvětlením média internetu. Didaktická část byla
realizována na dvou školách (na čtyřletém gymnáziu a na základní
škole). Autorka se studenty navštívila tematickou výstavu a na
základě tohoto připravila výtvarné úkoly zaměřené na práci s
fotografií. Součástí výuky byla dále beseda s umělci a rozhovory,
které autorka ve své diplomové práci analyzovala ve vztahu ke
stanoveným výzkumným otázkám.
Vedoucí i oponent práce shodně zkonstatovali, že práce je napsána
kvalitně. 

Otázky k obhajobě: 
Jaké souvislosti byste nalezla mezi emocionálním podhoubím
postmoderního umění a uměním post internetové doby?
Jak se u žáků a studentů projevoval jejich vztah k mobilu a internetu
oproti jejich vztahu ke světu materiálovému a ke světu lidí,
zažívanému v bezprostřední realitě? Sledovala jste tyto vztahy?
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Jak vy sama pociťujete kontrast mezi konceptuálním uměním,
uměním nových médií, uměním supermédií na jedné straně a na
druhé straně „uměním post internetové doby“?

Autorka na otázky komise fundovaně odpovídá. 

Komise kladně hodnotí aktuálnost a podnětnost tématu a kvalitní
zpracování textové i praktické části. Práci hodnotí známkou výborně.

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

Členové komise: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. ............................

 MgA. Jan Pfeiffer ............................
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