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1. Cíl práce  

Cílem práce je popis vývoje malířské techniky a proměn barevnosti v dílech Vincenta van Gogha. 

 

2. Obsahové zpracování  

(originalita řešení, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh atd.): 

Obsah práce není příliš originální, vzhledem k tomu, že se jedná o jednoho z nejsledovanějších výtvarných 

autorů a je tedy téměř nemožné něco inovativního objevit. Práce spíše prokazuje schopnosti autorky zaměřit se 

na zvolené téma, systematicky prozkoumat literaturu a souvisle ji zpracovat.  

 

3. Charakteristika a hodnocení formy, technické i řemeslné složky práce 

Práce čerpá zejména z celkem známých zdrojů, z malířových dopisů, z Lamačova kompendia Myšlenky 

moderních malířů a z monografie Luďka Nováka. Ke cti autorky je třeba poznamenat, že opomíjí dobová kritéria 

expresionistických hodnocení van Goghovy tvorby (uvedené prameny jsou ze šedesátých let) a soustřeďuje se na 

malířský rukopis, barevné vztahy (barevné kontrasty) v jeho dílech, na van Goghovy objevné prostředky k 

vyjádření světla, hmoty a prostoru. 

 

4. Formální náležitosti 

(jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita 

tabulek, grafů, příloh atd.): 

Práce je zřetelná stylisticky, bezchybná jazykově. Splňuje bez výhrad požadavky na formální kvalitu bakalářské 

práce.  

 

5. Stručný komentář hodnotitele  

(rozsah práce, celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek a zpracování): 

Výsledek práce umožňuje čtenáři orientovat se v etapách malířského vývoje autora, dobových inspiračních 

zdrojích a souvislostech jeho tvorby.  

  

6. Otázky a připomínky na autora práce k bližšímu vysvětlení při obhajobě: 

Práci by slušelo hlubší porovnání s ostatními autory postimpresionismu, s uvedením vlivů, které van Goghova 

tvorba měla na další vývoj malby. To by mohlo být obsahem diskuse při obhajobě. 

  

7. Navrhovaná známka 

(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 



Navrhuji hodnocení velmi dobře 
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