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1. Vztah schválených tezí a výsledné práce
Práce odpovídá schváleným tezím.

2. Hodnocení obsahu výsledné práce
Textová část má kompilativní charakter. Vstupní teoretická část zpracovává 
téma v dostatečné šíři. Autorce se podařilo nalézt vhodné opory pro textovou část 
a inspirační zdroje pro vlastní praktickou realizaci, respektive aktivity s žáky.

Medailóny jednotlivých umělkyň a umělců reflektují dané téma v rozdílném 
stupni porozumění. Tam, kde má diplomantka s tvorbou autora bezprostřední 
zkušenost, osvědčuje schopnost vykročit za rámec prvotní rešerže. Práci by pro-
spělo zúžení výběru osobností ve prospěch hlubší analýzy díla s ohledem na téma 
práce (včetně rozhovoru s autory, kurátory, pokusy o vlastní interpretaci apod.).

Předesílám, že výtvarnou část práce hodnotím pouze na základě fotodoku-
mentace. Přistupuji tedy k formulaci soudů s určitým ostychem a obezřetnos-
tí. Dílo tématizuje humor na pozadí rodinného oběda. Výchozí audionahráv-
ky doplňuje (ilustruje) video. Videofilm je následně rámován poměrně složitou 
strukturou. Mám dojem, že instalace s důrazem na estetiku materiálu, doplně-
nou kresebnou vrstvou poněkud rozmělňuje původní záměr i vyznění samotné 
videosekvence. Konečný závěr vyhrazuji na dobu následnou po zhlédnutí díla 
a proběhlé diskuze. Sympaticky bezprostředně ve výrazu i stylu, včetně situač-
ního humoru, působí ukázky kresebných deníků. Oproti původnímu záměru se 
tyto autorka rozhodla vyřadit z výsledné prezentace.

Didaktickou část tvoří tematické řady, ve kterých diplomantka rozvíjí mož-
nosti uplatnění tématu práce ve výtvarné výchově. Jde o náměty tvořivé, k výuce 
pečlivě připravené i dokumentované spolu s reflexí. Náměty vhodně orientova-
né k distanční formě výuky (ověření proběhlo v rámci praxe v průběhu karan-
tény). Diplomantka se přihlašuje k RVP a širším hlediskům teorie komunikace.

3. Hodnocení konečné podoby výsledné práce
Práce je sestavena přehledně, je doplněna obrazovým materiálem, anotace je 
vhodně formulována. Nižší zastoupení zahraniční literatury. Způsob citování 
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odpovídá citační normě. Závěry jsou podložené odkazy k odborné literatuře. 
Jazyková a stylistická úroveň práce je vyhovující. Grafické úpravě textu, i vzhledem 
k oboru studia, není věnovaná dostatečná péče. Sazba vykazuje drobné typografické 
chyby (jednoznakové předložky na konci řádků).

4.  Shrnující komentář
Závěrem v souhrnu konstatuji, že předloženou práci považuji za dostatečně 
průkaznou, diplomantka při její přípravě prokázala samostatné a tvůrčí schopnosti. 
Odevzdaná práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce v daném oboru.

5. Úkoly pro obhajobu:
a) Můžete vysvětlit proč není ve videu použita kontaktní zvuková stopa?
b) Uvažovala jste o samotné zvukové instalaci, oproštěné od přidaných vrs-

tev, s důrazem na autenticitu původních audionahrávek?
c) Pokuste se shrnout odpovědi studentů na baterii vašich otázek, celkově re-

flektující praxi v podobě distanční (on-line) výuky.

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
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