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Oponentský posudek bakalářské práce

Tereza Kejhová
Současná grafika a její výrazové možnosti s důrazem na techniku linorytu.

Tématem bakalářské práce Terezy Kejhové je fenomén linorytu. Tato technika tisku z 
výšky jí konvenuje po stránce formální i jako osobní výrazový prvek a studentka se mu 
věnuje v několika rovinách. V teoretické části, pak zmiňuje tuto techniku z pohledu 
technologického a historického. Zejména se věnuje českému linorytu jeho proměnám a 
řadě osobností v něm realizujících své dílo. V zahraničí zmiňuje tvorbu P. Picasa, Oblast 
Anglie, Holandska ad. 
V části věnované portrétu se věnuje jeho praktickému provedení. Problematiku 
autoportrétu demonstruje na příkladech Rembrandta, Van Gogha ad. Trochu nelogicky 
zmiňuje tvorbu S. Sherman a přechází do oblasti fotografie nebo serigrafie A.Warhola. 
Patrně pro širší výklad pojmu autoportrét a jeho psychologický význam. Teprve v části 
věnované vlastnímu autoportrétu se odhodlává užít vlastní myšlenkový svět bez trvalých 
citací a opisování textů z dostupné literatury. Na čtyřech stranách této části pak s 
poklidem dokáže jemně postihnout problematiku osobního tvůrčího gesta a citového 
vztahu k realizované práci včetně schopnosti variace a hry. Škoda, že nenalezla odvahu 
takto postupovat od samého začátku a vést bakalářskou práci svobodně a s větším 
důrazem na svou! vlastní tvorbu. Přesto je z celé bakalářské práce cítit patrný zájem o 
výtvarnou činnost, pedagogickou práci s dětmi a opravdou, upřímnou radost.
Je patrná schopnost reflektovat vlastní výtvarnou část s práci s dětmi, motivovat je a 
zaujmout vhodnými úkoly. Celkově bakalářská práce Terezy Kejhové působí vyrovnaně 
ve všech částech a vytváří kompaktní celek, který může působit jako vhodný základ pro 
další osobní růst.

Klasifikace:  Velmi dobře
Doplňující otázky: 

1/  Je pro Vaši práci větším přínosem vlastní osobní tvorba, nebo didaktická činnost s 
dětmi?
2/  Kterou jinou techniku by jste zvolila pro téma portrét a autoportrét?
3/  Co bylo největším přínosem pro Vás při vzniku této bakalářské práce a jak to hodláte 
zúročnit v budoucnu ?
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