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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

ano

ne

Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Kolegyně Bc. Lucie Hančilová si jako téma svojí závěrečné diplomové magisterské práce
zvolila koláže Vladimíra Horníčka, které představují zcela specifický projev jeho uměleckého
projevu, jemuž se systematicky věnoval více než dvě desetiletí. Horníčkovu osobnost, není
třeba představovat, stejně jako jeho herecké povolání, jenž vnímal nepochybně jako svoje
poslání. O to zajímavější je druhá část jeho uměleckého projevu, kterou spatřoval ve
výtvarném umění, přesněji ve tvorbě koláží. Vytvořil jich ve svém životě nespočet. Autorka si
vybrala tento mimořádně zajímavý fenomén umělecké tvorby, z důvodů vlastní fascinace
tímto druhem výtvarné činnosti. Ve svém rozsáhlém textu se pokouší o pokud možno citové a
smyslové uchopení horníčkova díla. Na základě použitých pasáží z textů jeho knih, se pak
snaží také o jakousi sondáž do autorova myšlení. Můžeme říci, že se pookouší přímo o dílčí
psychologický rozbor horníčkovi osobnosti.
Autorka nás ve svém textu provází od obecných charakteristik koláže, jako specifického
druho výtvarného umění, po koláže českých autorů, až k osobnosti a tvorbě Miroslava
Horníčka. Za nejzajímavější považuji kapitolu nazvanou 3.4, nazvanou "Seznam a
interpretace kolážových her", ve které kolegyně Hančilová podrobně mapuje horníčkovu
kolážovou tvorbu. Seznamuje nás s nejobvyklejšími náměty jeho děl, k nimž bezesporu
patřily: oko, sestry, divadelní kostýmy, sochy či lidské smysly.
Přestože se v historickém shrnutí kolážové tvorby - zejména evropské, autorka bohužel
nedokázala vyvarovat několika omylů, je zde třeba ocenit především její zaujetí tématem,
osobní nasazení, samostatnou práci, i přesné dodržení poznámkového aparátu, přesně dle
citačních pravidel stanovených na ÚDKU KTF UK. Na druhou stranu je škoda, že bohužel ne
všechny zkráceně citované tituly mají svůj ekvivalent v plných zněních obsažených
v seznamu literatury. Taková pochybení však přisuzujeme zřejmě nedostatku času
v závěrečné fázi přípravy práce. Celá práce je však logicky vystavěna. Na tomto místě je třeba
také připomenout a zohlednit to, že kolegyně Hančilová studuje při plném zaměstnání mimo
sféru našich oborů, a dané problematice se věnuje pouze ve svém volném čase a z vlastního
zájmu.
Závěrem lze proto s potěšením konstatovat, že díky zájmu a nasazení Lucie Hančilové vznikla
na půdě našeho Ústavu, a KTF obecně práce, jasně vybočující ze zaběhnutých standardů
magisterského studia, i pojetí závěrečných diplomových prací. Práce, která nejen svou
formou, ale i obsahem vyjadřuje niterné pocity autorky z vnímání uměleckého díla.
Horníčkova díla ji oslovují natolik, že se vlastně ani nepokouší o jejich kritické zhodnocení či
uměleckohistorický rozbor. Dokonalá obeznámenost s horníčkovou výtvarnou produkcí nás
však nenechává na pochybách, že ani vytvoření katalogového souboru vybraných děl není o
nic méně záslužným příspěvkem k pochopení jednoho mimořádně zajímavého segmentu
české výtvarné kultury druhé poloviny dvacátého století, stojící jaksi mimo hlavní, řekněme
oficiální proud, k níž Miroslav Horníček zcela nepochybně přispěl zásadní měrou. Práci
kolegyně Hančilové proto velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě a za výběr tohoto tématu i
za formu jeho zpracování jí touto cstou děkuji!

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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