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Vedoucí práce: v zastoupení Doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.

     Podle vyjádření vedoucího práce doc. ak. mal. M. Polcara, který ukončil pracovní poměr 
na Ped F UK k datu 28. 2. 2009, konzultovala do tohoto termínu studentka svoji závěrečnou 
práci velmi sporadicky.
      K jejímu vytvoření přistoupila na základě vlastního osobního zájmu o téma přírody a 
přírodního detailu. V  teoretické části práce podala strukturovaný a adekvátní přehled zvolené 
tématiky v proměnách výtvarného umění s důrazem na umění přelomu 19. a 20. století, kdy 
bylo toto téma dosti frekventovaným námětem nejen volné umělecké tvorby, ale i tvorby užité 
včetně architektury.
      Ukázky děl, které studentka do této kapitoly vybrala, pokládám za relevantní, některé z 
nich (např. Alfred Stieglitz, Robert  Maplethorpe aj.) za přínosné. Za vhodnou pokládám 
i zmínku o výtvarně-estetickém přínosu vědecké fotografie přírodních detailů. 
     Podnětným je i rozhovor s Daliborem Smutným; pokládal bych však za vhodné, kdyby byl 
doplněn diplomantčinou reflexí - komentářem vyjádření umělce. Tato reflexe by se mohla stát 
součástí obhajoby práce. To ovšem platí i pro závěry - s hrnutí jednotlivých kapitol a 
absentující závěr celé práce.
     Vlastní výtvarná tvorby studentky by zasloužila pečlivější adjustaci barevných linorytů 
jako grafických listů.
     Vzhledem k tomu, že bakalářské studium autorky není studiem učitelským, nemohu mít 
vážné výhrady k didaktické části a vytýkat studentce, že ji neověřila v pedagogické praxi. 
Byla by to výtka typu studia, nikoli studentce.
     Bez výhrad však nemohu přejít gramatickou stránku textu: dosti časté porušení 
ortografické normy i v případech takřka banálních (shoda podmětu s přísudkem, s/z atd.) mi 
bohužel nedává jinou možnost, než navrhnout při nejlepším klasifikaci

velmi dobře.

     (Jsem si přitom vědom, že by přísnější pohled dovolil i klasifikaci negativní, neboť 
dodržování gramatických pravidel by mělo být na Univerzitě Karlově běžné.)
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