
Univerzita Karlova Praha, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy  
školní rok: 2017/2018 
 
Posudek vedoucího bakalářské práce  
Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 
Oponent bakalářské práce: Mgr. Viktor Čech 
Autor bakalářské práce: Hana Charvátová 
Obor: Vychovatelství [7505R008] 
Název práce: „ SVOBODA“: věznice, místo pro umění 
 

Bakalářská práce Hany Charvátové se zabývá tématem svobody, silně rezonujícím v 

prostředí výkonu trestu. Autorka navrhuje v návaznosti na Aj Wej-Wejovu výstavu Zákon cesty, 

pořádanou NG v Praze, edukačně výtvarný projekt, který realizuje s odsouzenými zaměstnanými 

v rámci výkonu trestu v kovodílně Vazební věznice Praha Pankrác. Východiskem se stává motto 

Jamese Arthura Baldwina: „Svobodu nikomu nelze dát. Svobodu si lidé berou sami. Lidé mají tolik 

svobody, kolik jí mít chtějí.“ Artefakty, které vznikly v rámci bakalářské práce, autorka představí 

formou drobné výstavy na KVV PedF UK v říjnu 2018. Cílem výstavky bude upozornit na 

problematiku odsouzených osob, jejich zaměstnávání a trávení volného času ve výkonu trestu. 

Cílem práce bylo rovněž podnítit aktivitu odsouzených i jejich tvůrčí činnost v průběhu výkonu 

trestu. 

V úvodní části textu Hana Charvátová představuje klíčové pojmy související s výkonem 

trestu a problematikou vězeňství v ČR, které jsou velmi specifické, zejména v souvislosti s teorií 

výtvarné výchovy. Objevuje se zde popis výkonu trestu a související české legislativy, pojmů 

program zacházení aj. Text seznamuje v obecné rovině čtenáře s problematikou pracovních, 

vzdělávacích i volnočasových aktivit vězněných. Oborovým kontextem jsou galerijní edukace a 

zprostředkování umění, resp. jejich specifická podoba přístupná vězněným. Autorka uvádí 

souvislost s artefiletickým pojetím výtvarné výchovy. Nevyjasňuje však zda, případně jak, sama 

zachází s prvky artefiletiky ve vlastní edukační aktivitě. 

Za stěžejní a autentickou považuji praktickou část práce Hany Charvátové. Autorka 

představila vězněným Aj Wej-Wejovu výstavu Zákon cesty. Následně dala v kovodílně vězněným 

prostor pro vlastní tvorbu v návaznosti na diskusi o tématu „svoboda“. Výstupem projektu jsou 

artefakty vytvořené vězni a série osmi rozhovorů. V textu práce je uveřejněna jejich zkrácená 

verze. Výpovědi vězněných nejsou dále interpretovány v kontextu vizuální antropologie, vizuální 

sociologie či dále analyzovány, jak stojí v zadání práce. Přesto jsem přesvědčená, že autorka 

otevírá velmi aktuální i společensky citlivé otázky a předkládá podnětný text, který si zaslouží 

pozornost v obou zahrnutých oborech. 

 

Z formálního hlediska je práce v pořádku, dvě kapitoly jsou označeny shodným číslem 

(1.3.), text v několika místech nenavazuje plynule (např. s. 26).  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Vimperk, dne 4. 8. 2018     Mgr. Magdalena Novotná, PhD. 

 


