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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Bakalářská práce je poměrně široce založená a dotýká se všech významných oblastí souvisejících se 
vznikem odpadu, možnostmi jeho recyklace, podílu reklamy, jeho výtvarného využití až po didaktické 
možnosti práce s ním. Práce svědčí o velkém zaujetí autorky zvoleným tématem. Oceňuji též její 
kultivované vyjadřování. Výtvarnou část bakalářské práce tvoří soubor košů vytvořených z tetrapaku 
včetně návodu a animovaného spotu.
2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Práce je logicky koncipovaná. I když je především popisná, vzhledem k zadání práce a jejímu 
směřování je tato popisnost funkční. Autorce se podařilo shromáždit značné množství zajímavých 
informací jak z oblasti ekologické tak výtvarné. 
3. Formální náležitosti práce:
Práce je koncipována přehledně, v příloze je doplněna vhodným obrazovým materiálem, kvalita 
anotace je dobrá. Výrazně oceňuji účelné a vizuálně sjednocené grafické řešení všech částí práce.
4. Přínos práce pro teorii a praxi oboru a osobní rozvoj studenta.
Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou aktuální a obecně prospěšnou. Po teoretické 
stránce autorka shrnuje nejen poznatky o odpadech a jejich recyklaci, ale ukazuje realizované 
a realizovatelné možnosti výtvarného využití „odložených věcí“. Práce odráží nadšení autorky pro 
dané téma, představuje přínos její osobní rozvoj autorky a dokazuje míru vloženého úsilí.
5. Úkoly pro obhajobu:
a) Jaké důvody (osobní či jiné) Vás vedly k volbě tématu? 
b) Zamyslete se nad možností aplikace principů DIY v rámci výtvarné výchovy.
c) Seznamte se s projektem Radany Lencové, "Přeměna odpadu – Proměna duše" a pokuste se jí 
reflektovat ve vztahu k Vaší práci 
(http://www.lencova.eu/cs/uvod/volna_tvorba/projekty/projekt_premena_odpadu_promena_duse).
Práci doporučuji jako bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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