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Práce věnovaná kočkám jako tématu ve výtvarné výchově je z těch, které jsou psány srdcem. 
Vyznačuje se velmi úzkým propojením teoretické či spíše výkladové části s praktickou – zde 
je třeba obdivovat invenci autorky v promýšlení námětů a jejich bohatosti. Neboli – nic není 
na kočce, co nebylo podnětem k okamžitému nápadu k výtvarné činnosti. Jak konstatuje i 
vedoucí diplomové práce Mgr. Cikánová, jedná se především o úspěšnou eliminaci 
konvenčního přístupu „namalovat hezkou kočičku“.
U úctyhodné diplomové práce (104 stran) je třeba zvážit míru jejího přesahu do oblasti 
zoologie, neboli jakou povahu budou předkládané informace mít. Jisté úskalí, které zde 
shledávám, je na samotném počátku počátku práce poněkud odbytá část věnovaná 
taxonometrii. Zcela zde chybí postižení taxonometrického rozdílu mezi velkými (Pantherinae) 
a malými (Felinae) kočkami (tento rozdíl je opravdu přesně definovatelný), což je sice 
problém zoologický, ale má pak následky pro výtvarné úkoly, kde jsou výtvarné práce 
inspirované malými kočkami nesystémově míšeny s náměty vztaženými k velkým kočkám. V 
tomto smyslu by bylo třeba oba námětové okruhy utřídit a precizovat. 
V části věnované kulturně a výtvarně historickému významu koček se pak autorka 
soustřeďuje téměř výhradně na prostředí a kulturní reálie Egypta, ale opět s touže 
nedostatečnou precizací rozdílu mezi kočkami a velkými kočkami. Přes správné postižení 
negativního vztahu ke kočce pak redukuje celou problematiku středověku na negativizující 
„tmářský“ blábol stran 56-58. Také stránky věnované heraldice nevyznívají příliš přesvědčivě 
– kočka totiž a priori není heraldické zvíře a opět by zde bylo nutno spíše vyzdvihnout 
význam heraldického lva. Ohledně obrazu kočky ve středověkém umění by naopak bylo 
dobré připomenutí zobrazení kočky v droleriích rukopisů a v drobné architektonické 
dekorativní plastice, např. v parléřovských konzolách a maskaronech.
Práce celkově potěší dobrou jazykovou kulturou včetně několika slovních hříček („každá 
kočka chce být kočka“, „tygři se tygrují“) a představuje očividně velký přínos v nekončícím 
boji se stereotypy a klišé. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Okruhy k obhajobě:
1/ precizujte rozdíl mezi velkými a malými kočkami. Pokuste se na základě této precizace 
uspořádat Vámi předkládané výtvarné náměty včetně přeshahů.
2/ uveďte další příklady kultu velkých koček ve starověkých kulturách a možnost výtvarné 
inspirace jimi.
3/ Podle mého názoru až příliš mnoho Vašich výtvarných námětů navrhujete zpracovat 
technikou kresby kartáčkem. Obhajte tuto převahu nebo navrhněte alternativní techniky.

Návrh hodnocení: výborně
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