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Diplomantka  splnila  zadání  bakalářské  práce  v plném  rozsahu,  téma  jí  bylo  velmi  blízké. 
Vycházela ze svého dlouholetého zájmu o tanec, kterému se plně již od mládí aktivně věnuje.  

Na  konzultace  docházela  pravidelně  s novými  podněty,  pracovala  samostatně.  Bylo  možné 
průběžně sledovat, jak bude koncipován a řazen obsah s kapitolami. Zároveň vznikal i náhled, jakým 
způsobem se promítne téma BP do  vlastní tvorby i výtvarné praxe.

Teoretická část je velmi obsažná, logicky řazená. Využívá a adekvátním způsobem zpracovává 
množství literatury, která se dotýká historie tance, zobrazování pohybu, gest a tance. Jsou přehledně 
uváděny  rozsáhlé  prameny,  ze  kterých  diplomantka  čerpala.  Obrazová  dokumentace  je  rovněž 
podnětná, dobře vybraná. Je škoda, že k některým obrázkům nejsou připojeny k orientaci alespoň 
krátké  vysvětlující  popisky  hodnotící  výtvarný  výraz  zobrazeného  pohybu.  Cenné  jsou  pasáže  o 
Isadoře Duncanové.

Praktická část je dělena do dvou kapitol. První dokládá praxi - působení diplomantky při vedení 
taneční  zájmové  skupiny.  Je  uváděna  výtvarná  dílna,  kde  je  vizualizace  pohybu  programově 
spojována  s výtvarnými  aktivitami.  Diplomantka  dokumentuje  již  realizované  výtvarné  náměty, 
s nimiž  lze  bezesporu  souhlasit.  Akce  jsou  opět  doloženy  fotografickou  reportáží,  tentokrát 
s odpovídajícími popisy. Je potěšitelné, že diplomantka bez absolvování disciplíny didaktika výtvarné 
výchovy se zhostila velmi  dobře definování výtvarného námětu v posloupnosti  fází (východiska, 
výtvarný problém – úkol, výtvarná technika). Působivé jsou záznamy fází pohybu na velké formáty, 
pozorování, záznamy a fotodokumentace stínů a v neposlední řadě jsou pro BP významné i autenticky 
zaznamenané  komentáře  autorek,  které  během  výtvarných  činností  mezi  sebou  komunikovaly.  I 
záznamy  choreografií  tance  mají  výtvarnou  platnost.  V neposlední  řadě  jsou  zmiňovány  a 
dokumentovány interakce s dobře vybranými uměleckými díly. 

Praktická část v další kapitole zahrnuje vlastní výtvarnou tvorbu, která směřuje k  vizualizaci 
pohybu  a  byla  konzultována  s doc.  ak.  mal.  Hůlou.  S členěním  a  charakteristikami   možného 
zobrazení lze souhlasit. Předcházejí výkladové textové pasáže, v nichž diplomantka zmiňuje mimo 
jiné své profesní směrování tanečnice, pedagožky, choreografky, výtvarné poradkyně i výtvarnice při 
působení v taneční skupině Primavera.  Výtvarná část zahrnuje malbu, kresbu i grafickou dekorativní 
tvorbu. V malbě i kresbě gestického charakteru je zřejmá cesta k výslednému tvaru. Kompozice je 
zkoumána otáčením formátu, výkladem taneční akce aj. 

Text BP nejen teoretické části je kultivovaný, na velmi dobré jazykové, stylistické i pravopisné 
úrovni. Grafická úprava práce je přehledná, graficky nosná.

Závěrem lze vyzdvihnout, že volba tématu BP byla  vzhledem k profesní specializaci a zájmu 
diplomantky  velmi  vhodná.  BP  obohatila  významně  rejstřík  témat  nejen  bakalářských,  ale  i 
diplomových prací. Práci doporučuji zařadit do informačního systému katedry výtvarné výchovy.

K obhajobě doporučuji: 
1) Promyslet stručnou prezentaci BP jak slovní, tak obrazovou.
2) Uvést zkušenosti a nejzávažnější problémy z pedagogické praxe.
3) Předložit a popsat kvalitní dokumentaci. 

Klasifikace před obhajobou: výborně

V Praze dne 9. května 2010                                                                      ............................................
Mgr. Karla Cikánová, vedoucí BP


