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Obsah a cíl práce  

Diplomová práce Karolíny Bauerové ušla od svého zadání velmi dlouhou cestu. Věnuje se aktuálnímu 

tématu vztahu identity, sebeprezentace a sebeidentifikace na sociálních sítích. Konkrétně fenoménu 

selfie a obrazové síti Instagram.  

Struktura práce 

Práce je strukturovaná a rozdělená tradičně na teoretickou, a praktickou část. Teoretická část práce 

představuje kyberprostor, prostředí vizuálních sociálních sítí zejména ve vztahu k dětem a 

dospívajícím, fenomén selfie a identity i otázku možností výtvarné výchovy a galerijní edukace 

v kultivaci zacházení s tímto prostředím.  Aktuální a živé téma vede v práci k jisté kombinaci 

esejistického a odborného přístupu. Nehierarchická podoba sociálních sítí se odráží 

v nehierarchickém a zobecňujícím přístupu ke zdrojům – mezi nimi najdeme jak aktuální odborné 

články, tak i texty populárně naučné.  

Ve druhé části práce autorka navrhuje edukační program pro Galerii Beseder a výstavu Tomáše 

Vrany. Ve třetí práce představuje pestrý soubor realizovaných a reflektovaných výukových jednotek 

pro žáky různých typů škol, které se tematicky váží ke zkoumaným fenoménům.  

Věcné zpracován a autorská část  

Za těžiště a nejzajímavější součást diplomové práce považuji část praktickou a didaktickou. Didaktická 

část práce je velmi obsáhlá, vznikala dlouho a svědčí o autorčině výborné orientaci v současném 

umění i ve způsobech tvorby provázané s digitálním obrazem a sdíleným prostředím sociálních sítí. 

Oceňuji, že nová média ani sociální sítě nejsou používané samoúčelně, ani jako pouhé „ozvláštnění“ 

ve výuce. Zde zastupují nový reálný životní prostor, k němuž se za pedagogického vedení autorky žáci 

a studenti vztahují. 

V obrazové dokumentaci práce bohužel mírně zaniká autorčina vlastní výtvarná tvorba – zde je 

využita jako nenápadná ilustrace pro právě prezentovaná zadání a není možné ji snadno odlišit od 

práce žáků, umělců nebo ilustračních snímků. 

Časová tíseň, v níž byla práce dokončována, vede místy k nedostatečnému provázání jednotlivých 

částí a jisté textové nesourodosti.  

Správnost citace a odkazů na literaturu  

Z formálního hlediska je práce v pořádku, autorka řádně cituje četné a velmi pestré využité zdroje.  

 

Souhrnné hodnocení 

Jako vedoucí diplomové práce oceňuji autorčinu dlouhodobou reflektovanou pedagogickou činnost, 

zaujetí tématem a navázání pedagogické činnosti na svět aktuálního výtvarného umění. Vážím si i 

odvahy autorky dokončit práci v omezeném čase a nepříznivých podmínkách. 
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