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Předložená práce odpovídá zadání. Zcela logicky ji otevírá definice pojmu katastrofa. Tu vnímá 

autorka jako jev temporálně i sociálně podmíněný. Z toho vyvozuje proměnu jejího vnímání a také 

způsobu její prezentace či informace o ní. V rámci geneze pojmu zmiňuje čtveřici živlů, jako hybatelů 

všech (katastrofických) pochodů. 

Živly se objevují také v následující kapitole, reflektující téma katastrofy ve výtvarném umění. Jejich 

ambivalentní charakter slouží umělcům především 19. století k představení síly přírody nejčastěji v rámci 

krajinomalby. Vedle českých umělců (Mánes, Pipenhagen, Mařák, Navrátil…) přináší autorka také velmi 

dobrý výběr autorů zahraničních (Turner, Martin, Rebell či Nolde).  Nepominutelný je pak v kontextu 

práce Géricaultův Vor Medúzy. Na reprodukcích seznamuje diplomantka čtenáře s řadou parafrází tohoto 

díla včetně Witkinovy (2006) ci Banksyho (2016), jež obě příznačně formálně reprezentují nejen dobu 

vzniku, ale i autorovi vlastní techniku.

Druhá kapitola je expozicí k vlastnímu tématu prezentace reality (katastrofy) v médiích. 

Samozřejmou (a dobře zvolenou) součástí je sociologický diskurz zkoumaného tématu. Ten je propojen 

s vybranými autory (díly)výtvarného umění (Russolo, Fautrier, Hamilton).

Třetí kapitola se věnuje médiím v intencích zkoumaného tématu. 

Obsahem čtvrté kapitoly je komunikace. V podkapitolách pak komunikace masová, nonverbální, 

vizuální či umělecká. I zde rámují hlavní téma velmi dobře vybrané ukázky z dějin výtvarné kultury (Ernst, 

Warhol, La Chapelle…)

Kapitola pátá se zabývá informační manipulaci skrze média. De facto se dotýká latinského původu 

slova in-formacio, totiž utvářet. Média mají schopnost utvářet naši realitu. Otázka je, do jaké míry je tato 

„realita“ pravdivá. 

V praktické části autorka reflektuje téma katastrofy zprostředkované sdělovacími prostředky 

v cyklu fotomontáží (Struktura informací), malby a kresby. Autorská práce je vsazena do široké informační 

přípravy (teroristické útoky, migrační vlna apod.). Bohužel právě široký záběr heuristické přípravy jakoby

diplomantku vyčerpal a výstupy jsou spíše formální. Nejlépe tak asi vycházejí překrývané fotografie.  

Celkově je však bohužel tato část v prezentované podobě nejslabším článkem diplomové práce.

V teoretické části představuje autora několik výtvarných úloh. V první řadě se vrací pomyslně na 

počátek teoretické části, když pracuje se čtveřicí živlů (elementů). Následuje tematický cyklus pracující        

s aplikací „mediální výchovy“ do výchovy výtvarné. Studenty vede k symbolickému sdělení, nadsázce a 

hyperbole. Text obsahuje strukturovaný popis jednotlivých úloh včetně motivace, vazeb k RVP atd. Škoda, 

že kapitolu nedoplňuje větší množství reprodukcí z realizované výuky.

Práce je slušně podaná, systematicky řazená, pojmový aparát a konvolut klíčových pojmů autorka 

dobře vysvětluje, přitom se opírá o literární zdroje. Bohužel práci schází závěr, který by bilancoval 

zkoumané téma.

Práci doporučuji k obhájení.
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