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Kolegyně K. Křivánková vypracovala závěrečnou bakalářskou práci, která, jak je třeba předejmout, byla sice 
společně tematicky připravena a zadána, její vývoj se mnou, do odevzdání hotové práce, konzultován nebyl. 
Přestože nehodlám psát druhý oponentský posudek, k některým aspektům práce bude potřebné se vyjádřit, 
mimo běžné pozice vedoucího práce.  
Teoretická část závěrečné práce je postavena na analýzách zástupných příkladů autorů, kteří reprezentují 
studentčin výběr v relacích tématu. Oceňuji úvody jednotlivých kapitol, které byly příležitostí pro autorku 
uspořádat text v souvislostech a čitateli usnadňují vhled do práce. 
Nemyslím ale, že je lehce obhajitelné, že teoretické uvažování začíná skvrnou v impresionismu. Tento koncept 
nemá úplnou přímou souvislost s tématem, protože v impresi je skvrna technickým prostředkem, reprezentuje 
barevné chvění, není v žádném smyslu tematizovaná. Navíc ji lze, při pečlivém pozorování obrazů a kreseb, 
sledovat i daleko dříve. Zřejmě stejné platí i u pointilistů, přestože u jejich barevných analýz je skvrna 
zřetelnějším prvkem, nejde o ni, vyšla jim… Je třeba říci, že studentka tuto skutečnost zmiňuje. 
Za relevantní považuji připomínku Leonardových akčních a analytických pokusů, které mají pozoruhodně blízko 
k aktuálním užitím skvrny v současném umění. A tak teprve na straně 10 se téma práce skutečně rozjíždí. 
Obsahový materiál, se kterým studentka pracuje, je k tématu otevřený. Boudníkovy úvahy o souvislostech 
Rorschachových testů a tvorby jsou brilantním uchopením počátků a inspirací v Boudníkově tvorbě, resp. České 
reakci na poválečnou situaci. Zařazený G. Balmet pracuje se strukturou a skvrna, přinejmenším na obraze 
v kapitole, nepřináší k tématu nový rozměr. Je to kvalitní práce, ale mimo tematický proud. 
V následující kapitole (Skvrna v pohybu) je rozebrán zásadní vliv, staletími ověřené, Dálně východní kaligrafie 
(Východní kaligrafie nevyjadřuje totéž). Fenomén štětcové kaligrafie se stal popudem k novým směrům, který 
podpořil a objektivizoval Euroamerické tendence po 2. světové válce, při práci se skvrnou. Proudy této doby 
jsou reakcí na existencionální společenské a umělecké situace ve světě. Nebylo možné nevnímat a 
nereflektovat novou a tragickou zkušenost a akční malba, tašismus a informel, na takovou situaci reagují. Tato 
kapitola je silná v souvislostech tématu. Také následující oddíl do práce patří, ale název Rozpíjení (1.4), kapitolu 
o užití skvrny v pracích reflektujících skutečnost, je pochybný. Uvedené autority kapitolu dobře dokladují. 
Fotografie je technický prostředek a tedy podstatný je obsahový přesah, E. Medková mohla zůstat v kapitole 
1.4 a fotografu A. Nožičkovi by bylo dobře v kapitole „Boudníkovské“. Politizující závěr další kapitoly téma 
zřeďuje a podstatu trochu míjí.  
 
Didaktická část práce ukazuje velký zájem o učitelské, tedy oborové téma. Část hodin je odučena a to je, pokud 
je téma lekcí dobře zpracováno, důležitý kredit. Kolegyně se na tento úkol objektivně připravila a těšila. To jsou 
dobrá východiska. Příprava se vyplatila, úvahy přináší dobré myšlenky a citace pojetí dokládají a umocňují. 
V realizacích pak „M. Dumasová“ vychází dobře, jen si nemůžeme být zcela jisti, pokud jsou v dokumentaci jen 
tři reprodukce dětských prací. Také hodnocení je pak trochu nepřesvědčivé. Pokus o galerijní animaci prací L. 
Nováka postrádá dostatečnou znalost kontextů jeho tvorby, a tak ani učitelský galerijní projekt nedosahuje 
úrovně předcházejících lekcí. Didaktická práce a některé realizované úkoly však objektivně ukazují živost formy 
a budou-li chráněny, v další práci s dětmi, souvislosti obsahů a forem, může mít případná práce Kateřiny ve 
škole váhu a dopad. Autorská řada spolužáků má svůj půvab a vedle vtipných výtvarných etud ukazuje výše 
řečené. 
 
Výtvarná praktická část působí autenticky, a pokud její prezentace u obhajoby její charakter podtrhne, může 
být dobrým příspěvkem do široké kolekce témat a autorských sérii katedry.  
 
Práce splňuje zadání tématu i oborové nároky na bakalářskou práci. 
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