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Průběh obhajoby: Studentka představila svou diplomovou práci na téma Vztah filmu ve

výtvarném umění v 1. pol. 20. st., snažila se ukotvit pojmy, které s
tématem souvisí, vše však proběhlo dosti zmateně. Dále představila
didaktickou část, popsala některé eduty. Nakonec představila
praktickou část svojí práce, která byla hodnocena kvalitně.
Vedoucí práce v posudku vyzdvihla klady představené práce avšak s
většími výtkami. Práci hodnotila jako kompletní jak po teoretické tak
po didaktické stránce. Vyzdvihla propracovanost práce, vytýká
chaotičnost a nepřehlednost, přehlcenost.
Oponent se shodl s hodnocením vedoucího práce avšak opět vytýká
nepřehlednost a chaotičnost. Komise hodnotila obhajobu jako velmi
nekoncepční a nesrozumitelnou, obsah práce byl však kvalitní, avšak
nekoncepčnost a zmatenost obhajoby překrylo kvality tvůrčí práce. 
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