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Obsah a cíl práce  

Autorka práce se zdařile vyrovnala se zadáním, u kterého mohlo snadno dojít, že se zde bude objevovat již 

mnohokrát objevené. Ve všech částech bakalářské práce si studentka totiž dobře uvědomuje riziko tématu 

„spadnout“ takzvaně k samoúčelnosti. V práci je srozumitelně formulována myšlenka vztahující se k inspiraci 

skvrnou. Obsahově má dílo zajímavou gradaci, přestože na první pohled působí, že je lineárně uchopené jako 

jakýsi přehled od historie po současnost. Rozpětí mezi impresionistickou skvrnou a skvrnou ve veřejném 

prostoru vytváří napětí, které k prospěchu práce. 

Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 

Členění celků je logické a vzhledem k tomu na co se autorka v rámci tématu zaměřila. Bakalářská práce je 

přehledně zpracována jednotlivé části se vzájemně doplňují. 

Věcné zpracování (teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos práce, 

formulace závěrů) 

Autorka představuje příklady z historie i současnosti, které jsou smysluplně zakomponovány do celku. V části 

textu, kde se zmiňuje o „ozvláštnění všedních věcí“, se dotýká fenoménu zplošťování vidění současného světa 

(str. 27), což dnes velmi aktuální.                                                                     

Její umělecká práce je vtipná a čistě výtvarně řešená. Je trochu škoda, že studentka zdokumentovala a 

prezentovala vlastní autorské práce jen plošně, protože její „dílo se skvrnami“ je spíše objektem.       

V didaktické části Kateřina Křivánková předkládá zajímavé myšlenky, které měla dokonce možnost i ověřit a 

reflektovat, což je pro formát této práce nadstandard. Zároveň je však nutné podotknout, že žádné 

z navrhovaných „didaktických návrhů“ nejsou nesmyslné, jsou naopak všechny podnětné. Za zmínku například 

stojí úkol „Portrét“, který by byl vhodný rozpracovat samotný jako projekt.  Autorka v závěru poznamenává, že 

se vyrovnávala s osobními krizemi i krizemi jednotlivých částí práce. Fakt je, že tato upřímná zpověď vyznívá 

poněkud do ztracena, konec textu působí jako nedokončený.  

Správnost citace a odkazů na literaturu 

Citace autorka uvádí správně. Bylo by dobré se vyvarovat drobných chyb poznámek pod čarou. 

Grafické, formální a jazykové zpracování 

 Práce je celkově kultivovaná, dobře se čte, zpočátku ji však schází jistá dynamika textu. To však autorka 

vynahrazuje dále. Grafická stránka práce je v pořádku, jen v části Závěr (str. 51) nejen obsah i grafika textu 

vypadá poněkud nedokončeně. V práci se vyskytují gramatické chyby, což opravdu škoda, protože se jedná 

jinak o kvalitní práci (str. 10; gramatická chyba - vyplívající, str. 23; gramatická chyba – vyzívá, str. 48; překlep - 

torbu), str; 39 překlep - vzcházím 

Doporučení/nedoporučení k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Navrhované hodnocení před obhajobou: navrhuji i přes určité nedostatky hodnocení výborně 

Otázka k obhajobě:  

1. Mohla byste ještě zmínit některého dalšího současného autora, který jinak pracuje se skvrnou, než máte 

zpracováno v bakalářské práci? 

2. Zkuste uvažovat, jakým směrem by se dal rozvinout váš výtvarný projekt? 
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