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Počet bodů a klasifikace: 28 bodů
A
Shrnutí a závěr:
Diplomová práce Kláry Svobodové mapuje projevy umělecké fotografie a to z hlediska deformace
jejího vzniku, možných jiných rolí fotografie a tvorby časosběrných celků. Tyto oblasti jasně a
srozumitelně strukturuje a předkládá široký výběr autorů, který vychází z intenzivního zájmu
studentky o tuto oblast výtvarného umění. Textová část splňuje požadované aspekty i rozsahové
limity, přestože by mohla být celkově v textu obsáhlejší. Kvalita psaného projevu je přesvědčivá
a věřím, že by její práce mohla být v budoucnu rozšířena do podoby přesahující kvalifikační práci.
Značnou část tvůrčí energie studentka vložila do realizace praktické části. Její fotografická
prostorová instalace, která byla prezentována jako samostatná výstava, je velkorysou odpovědí na
otázku po vztahu dvojrozměrného média fotografie ke konkrétnímu časoprostoru. Všechny části
přípravy této práce pro autorku znamenaly samostatný monument, vždy zprvu převyšující její
dosavadní zkušenost. Tyto hranice se však podařilo překonat a tak naplnit podstatu kvalifikační
práce, tedy posunout vlastní prostor zkušenosti k novému horizontu očekávání. Práci tak jako celek
považuji za výbornou a takové navrhuji i její hodnocení.
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení
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