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Humor ve výtvarném umění

Posudek vedoucího práce

      Studentka si na vlastní žádost vybrala téma, které není příliš frekventované ani časté. 

Navíce jej podle zadání pokusila spojit z výtvarnou výchovou, tedy činností pedagogickou; a 

pedagogika - podobně jako umění či vojenství nebo náboženství - se ve své historii tématu 

humoru spíše vyhýbala nebo se jej dokonce obávala.

     Kromě toho ani literatura, zabývající se problematikou humoru, není příliš rozsáhlá v 

rovině obecné a spíše chudičká v oblasti umění, zvláště výtvarného.

     Studentka proto v dohodě s vedoucím práce vyšla z filozoficko-sociologického zpracování 

tématu humoru doc. dr.  Vladimíra Boreckého, CSc. Konstatuji s radostí, že jeho koncept 

prostudovala s pochopením, problematiku humoru a jeho místa v životě člověka nahlédla 

z hledisek  psychologických, sociologických, filozofických, estetických i lingvistických v 

přehledné a relevantní podobě. 

     Hlavním těžištěm práce učinila kapitolu třetí, v níž podala návrh typologie humoru ve 

výtvarném umění a vizuální kultuře, přičemž konstatuji,  že tento koncept, jistě zatím neúplný 

a umožňující další elaboraci, pokládám za kvalitní a cenný. Práce tak nejen svým obsahem, 

ale i rozsahem překračuje nároky, kladné na závěrečné práce bakalářských studií a umožňuje 

případné rozvíjení a doplňování tématu v diplomové práci magisterského studia. V ní bude 

možno rozšířit nejen vzorek výtvarných typů a prací z oblasti humoru, ale především - ve 

studiu učitelství - pokračovat v oblasti pedagogické. A to jednak v rovině vědecko-výzkumné 

(početnější vzorek respondentů, metody a techniky pedagogických výzkumů),  jednak v 

oblasti didaktických projektů a jejich rozsáhlejšího ověření. To bude umožňovat, ale 

pokračovala i v samostatné práci výtvarné a úžeji ji propojila jak s částí výzkumnou, tak s 

činností pedagogickou. V ní bude v tomto případě potřeba i širší a hlubší založení a ověření 

didaktického projektu tak, aby splňoval všechny požadavky na didaktické výtvarné projekty 

kladené.

      Jsem si však vědom, že tím bych kladl na závěrečnou práci bakalářského studia 

irelevantní požadavky.

Také z tohoto důvodu a s ohledem na celkovou úroveň práce a její zpracování navrhuji 

klasifikaci výborně.

V Praze dne 18. května 2010                                              doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.


