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V úvodní části své práce autorka čtenáře uvádí do problematiky současného 
českého vězeňství, a především pak mechanismů a konkrétních příkladů 
volnočasových aktivit vězňů vzdělávacího a uměleckého charakteru, což ji 
nakonec dovede i k tématu specificky výtvarných aktivit. V další kapitole 
následuje stručný úvod do oblasti galerijní edukace. Autorka zde v jedné části 
svého textu nastiňuje i téma možnosti zprostředkování vězeňské umělecké 
tvorby a dále pak spíše citačně definuje základy artefiletického přístupu.  
 
Je zřejmé že celá tato úvodní část bakalářské práce je spíše snahou autorky 
definovat si a popsat zásadní institucionální a teoretické modely a přístupy 
v rámci nichž je realizován její následně popisovaný projekt. Poněkud 
fragmentální a místy nesouvislý přehled rozhodně nemá ambici být 
autonomní teoretickou či metodologickou výpovědí. I přes jistý pocit 
nedokončenosti a přílišné závislosti na citacích ve své poslední částí však 
vlastně plní dobře svůj účel ve vztahu k následujícímu popisovanému 
autorčinu projektu.   
 
Následná část práce je sestavená z vybraných částí rozhovorů autorky 
s vězni zúčastněnými v jejím projektu. Na představeném vzorku se čtenáři 
naskýtá zajímavý vhled do toho, jakou roli může estetika a tvůrčí vyjádření 
hrát v životě vězně. Otázky točící se kolem okruhů chápání „svobody“, umění 
a současné uprchlické situace, jsou pro autorku současně dobrou přípravou 
pro její hlavní inspirační zdroj, jím jsou životní osudy a s ním spojená tvorba 
čínského umělce Ai Wei-Weje a amerického spisovatele James Artura 
Baldwina. Pro přiblížení oné vzájemné vazby mezi svobodou, osobním 
životem a tvůrčím vyjádřením jsou obě i aktivisticky působící tvůrčí osobnosti 
jistě dobrou volbou. Autorkou vězňům představený pražský výstavní projekt Ai 
Wei-Weje se pak řadí k těm několika pregnantně se vyjadřujícím projevům 
současného výtvarného umění, kterými nejspíše šlo rovněž dobře zaujmout 
pozornost účastníků tohoto projektu.  
 
Síla této zásadní části bakalářské práce Hany Charvátové leží jednoznačně 
především v kombinaci odpovědí vězňů s jimi na dané téma vytvořenými 
výtvarnými artefakty. Tyto hlavně v prostředí kovodílny vzniklé výtvory už 
svým nekompromisně tvrdým a konkrétním materiálem možná samy o sobě 
často balancují na hraně naivity či kýče, nicméně v celkovém kontextu řady 



možností, jimiž reagují na daný tematický okruh, vytvářejí pozoruhodně 
komplexní obraz. I proto se lze jen těšit jejich na autorkou připravovanou 
výstavu na KVV PedF UK.  
 
Jak již jsem zmínil, tato bakalářská práce rozhodně není založená na 
novátorské formulaci teoretických modelů ani na systematickém teoretickém 
zpracování v praxi získaných poznatků. Její kvalita naopak leží v autorčině 
praktické realizaci popsaného projektu, který se svou aplikovanou metodikou, 
využitím kvalitního inspiračního materiálu i aktuálně zásadních témat 
rozhodně nabízí jako inovativní a podnětný příspěvek k tomuto velice 
specifickému tématu.    
 
Na závěr pokládám tyto dotazy: 
 
1. Setkala jste se při svém bádání s nějakými příklady kdy do kontaktu s vězni 
a jejich tvorbou vstupovali v rámci svých projektů přímo i někteří současní 
výtvarní umělci? Co si případně myslíte o jejich přístupu? 
 
2. Jak byste ráda pojala svůj připravovaný výstavní projekt z hlediska pozice 
jeho „kurátorky“? Chápete ho více jako konceptuálně jednolitý celek, nebo 
budete dbát na tradiční chápání jednotlivých tvůrčích osobností?  
 
  
 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze dne 1. 9. 2018               
 
Mgr. Viktor Čech 


