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Obsah a cíl práce:!
Autorka práce Michaela Bartošová si zvolila téma, které vnímám jako velmi plodné, barvité a v našem oboru duležité pro 
aktualizaci a sumarizaci: humor a nadsázka jako prstředky pro uvolnění, kreativitu, prohloubení vztahů v rodině a v 
životě vůbec. Od počátku práce jsem byl zvědav jakým způsobem autorka práci povede, rozvine, jak bude schopna vše 
poskládat do vyváženého celku. Během celého procesu autorka prokázala houževnatost při práci s odborným, 
filozofickými texty a jejich selekcí a smysl pro koncepční myšlení ve svém výtvarném projektu. V didaktické části práce 
byla realizovaná výtvarná řada na střední škole, kde byla zahrnuta sočasná sociální média (Instagrama, Facebook), 
koláž, digitální koláž, kresba a reflexe s humorem každodeního života žáků. S radostí tak zde mohu uvést, že práce je 
propracovanou sondou a troufám si napsat, že i dobrým pedagickým materiálm pro práci s tímto tématem ve školním 
(výtvarném prostředi).!!
Struktura práce:!
(členění kapitol, logická provázanost)!
I když se samotné kapitoly mohou zdát jako jaká si textová koláž, rozdílné úhly popisu tématu dobarvují popisovaný jev. 
Rozvržení kapitol autorka provedla s preciznsostí sobě vlastní, současně promýšlela jejich návaznost a genezy. Od 
celkové orientace a prvních sond se dostáváme v teoretické časti až k detailním popisům a realizacím, zjištěním. Pro 
přečtení tak získáváme mozaiku, která však nese hlavní linku a tou je komunikace a vztahovost.!!
Věcné zpracování:!
(teoretické a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovativnost, přínos práce, formulace závěrů)!
Autorka čerpala s širokého záběru literatury. Téma, které si zvolila obsáhle a těžko ohranitelné, ale díky vhodnému 
výběru odborných textů se jí podařilo formlulacemi vybraných filozofů a teoretiků užívané pojmy usadit a dobře ukotvit 
(kontextualizovat). O přínosu opráce se zmiňuji již v úvodu. Formulace závěru práce jsou popsáne s náležitou 
objektivitou. Autorka si uvědomuje, že humor, jiskra improvizace v rodině i ve škole a v životě je to co je stalé dobré 
hledat a udžovat.!!
Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých děl)!
V autorské častí Michaela Bartošová prošla nejpatrnější proměnou. Díky svému nasazení rozvinula svou výtvarnou 
vyjadřovací paletu o mnoho medijních projevů: Od prvotních kreseb, zaznamů rodinného života a hlášek se tak dostala k 
domácímu videoartu - potažmo k videoinstalaci, audio nahrávkám s objektovými prvky. Byla radost sledovat jak se od 
jedné zkušenosti její projev a potažmo její projekt rozvijí, košatí a stává se velkorisejší. Po celou dobu autorka myslela 
na sdílnost a otevřenost své práce - zajimala se o přenos efemerních projevů humoru v rodiném kruhu. Hledala cesty jak 
vytvarně, instalačně tyto prchavé chvilky veselí, hřejivé pospolitosti kolem stolu uchovat pro díváka. Myslím, že výsledný 
projekt - audiovizuální rodinný stůl, je rovněž hjoně kontextualizován o řadu výtvarných autorů je velmi přesvědčivý a 
hravý. !!
Správnost citace a odkazů na literaturu, grafické, formální a jazykové zpracování:!
Díky druhému oboru autorky, kterou je čeština je práce pro gramatické i stilistcké stránce na vysoké úrovni. Současně 
grafircké provedení bylo podrobeno preciznosti a péčí. Důležitým prvkem bylo také uvažování nad tím, aby práce byla 
“čitelná” i po vizuální stránce. Tak, aby i na první prolistování mohl budoucí čtenář již ze samotných reprodukcí (vizuality 
práce) nabít představu o záměru a výstupech, které práce nabízá a předkládá. Celkově tedy vnímám práci jako vstupní 
klíč, odrazový můstek k tomu co tak silně potřebujeme při výuce VV. Tedy energii, empatii, pospolitost a onen tak 
osvobuzující humor, nadhled a chuť komunikovat. Přeji kolegyni Bartošové, aby i v budoucích letech nepozbívala své 
nadšní pro obor a humor a aby nácházela smysl a chuť pokračovat v pedagogické a tvůrčí činnosti každy den. Bylo 
radostí tuto práci provazet a vést!!!!
Magisterskou práci doporučuji k obhajobě.!!
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