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BEURONSKÁ UMĚLECKÁ Šxou- sRovNÁNÍ s vYBRANÝMI UMĚLECKÝMI STYLY

' Bakalářská práce studenta Zdeňka Jelírrka.je z mého pohledu jako vecloucího práce prací nadprůměrnou Co DoZVoLENI TEMATU a schopnosti ',vypořádání * 
i']']']l:"ýl:de'y'i.]^ň Co Do UCHoPENÍA S'1UDIA PRAMENÚSPECIFICKÉ HISToRICKÉ^r vÝs,ItÁŇÉ-'ou-.o:ll 

locHiře.i<Ťunv " 
zcela_profesionálně zvládnutou kompilacíNEKoLIKA oBJEKTIVNÍCH 4 SoUČAšŇĚ.'.SUBJEKTlVŇe^^bóJtarvcH KoNKRÉTNÍCH PoHLEDŮ NaVYMEZENÉ TÉMA BEURoNSKÉ uueiÉór<e SKoLY.

Pro zcela nezasvěceného účastníka rrebo i částečrrě zasvěcenélro aktéra této ,,oslavy.. umění Beuronu azároveřt a|e ipro ,,konzumentď. textu - který zce|a nezakrytě a přiznarlě 1'uras'c ..eá.ti|o.,ir'u.;i.i nctt..e uyu,ánJLpekty v propojováníarchitektur"y' urněleckého slolru a výtvarnéhá umjní i 
"y.r'""yi *""iř raž"u nouy.tr cest a nálrledů na téma Beuronu . semůŽe.|evit tento text.|ako,extrémně komplikovaný 

,o,aanlr,{,'n.ziuy...o-" k je pravdou' e."ál.. 
" 

n,"oovanost, vhled apečlivé studium dostuprrýclr rnateriálů nabjdlo Zcleikovi nrožnost, tt.,áu u"i. 
"uytku 

přijal u t.uutiinc u.r-,opil . tedy moŽlostpředstavit vrátnci možností a rozsahu i vymezeného obsahu a zuaan|,iiěÁer komplexně;en zDÁNLtvE okrajové témazhlediska architektury' ona ,'okrajovost.. le myš|ena n9i,'. 1s"r. *.J;;i".|eho vznešené.iedinečnosti a vý.jimečnosti.Zároveň.je téma nám mrrohým zce|áneznámé, hl..li,ku1.ho lokální' řun,iíi.to,i.te i umělecko-kritické uzavřenosti. Zcle je
iTj':;f'i ffiÍffii.xl"#,::,::ii"ý 

prvek a impLrls pÁ '}tl;i,;..;si.ni n.uo tepe - alespoR^uueoomnoni si moŽné
Student Zdeněk Jelírrek ve své bakalářské práci na téma ,,BEURoNSKÁ UMĚLECKÁ ŠKoLA - sRovNÁNÍs VYBRANÝMI UMĚLECKÝMI sTYl'.;;;;;siavuje poměr"; ..^ď'il' a specifickou oblast, zaměřenou na vybranéarchitektorrické a.,prostorové téma..' Práce po;eclnáuá o protlematicech-ffi p.osto.u jako místa, kde se nejen pohybu.jeme,ale který i sub.jektivnÍmi způsoby vnímáÁe' a tL|diž ó,ou,'e u.nopui.il,^ ,,'y,ri.e jej..' Zdeněk představuje problémv souvislostech také sociokulturních, společenských a přec|evším 

"#i..ři.n, 
rcdy také výtvarných' Práce pojeclná i o

:lt]*:f: 
společensko-kulturní obsahóvé a význatnové oblasti ,,typologiá prostoru.. sakrálrrích interiérů a zčásti také

Celý text diplornant zpracova|.jako systematicky uceler-rou, teoreticky podloženou a obsahově přehlednou, kvalitnísondu do této oblasti. Samo téma vybizi ksysienratičnosti. pr.ostřejnictv im niž Zdeněkprokázal snahu a schopnost zdolatvytyčený. Celý problém po.ial s intenzivním zá.imenr a soustřeclěrrým vhleclem, který pojloŽil ,,u.rl.,n 'nnozství odbornýchtextů a ukazal tim, Že.ie fundovaně schopen njllé.lnout na zvolené téma a přinést o něm komplexní zprávu. Své téma pojaljako záleŽitost oc|borného charakteru s rádou moŽných - v clalším studiu i iáooucicr' - rozšíření. st"Jint ZdeněkJelínek sevěnoval tématu intenzivně, .iak po stránce výběrLr a orientace v oclbomých pramenech, tak coby konzultující student, av neposledni řadě s obrovskou dávkou pokory a otevře.nosti-vtrri novym ioÁětům i sobě samému _ tecty lictsky. obsahováuchopenost a koncepční řešerrí problému .1e zúáclnuto. Íbrnrální u gr.un.ta.,t.-ka práce rovněž.Prornyšlerrá koncepce a schopnost samostatllého, velmi soustředéného a systernatického přemýšlení ne.jerrv estetických i sociokr-rlturních souvisloste..h, .Ía.,a cliplonrarrto.vi u1'úo*1r |r.opoklad pro výstavbu přesně clefinovanéhomanipulačrrílrop.ostoru,vekterémnabízí rrr in-ro. i inétaképohlednuípecir ict.Jproblémy,jakorrapříklacl 
pŤtb|iženiproblémufilosofickélro prostoru.jako riejvýznamně.|ší kategorie.--vesmírnélro piostoru - souvislého prostřeclí neomezeného v žádnémsměru nebo problému Životního prostředí - pňstredí vynrezeného účelern nebo hranicerni. Velmi ocenuji snahu autoranab]ižet zvo|ený problém i.z,hlecliska filosofických pohlec1ů rra principy archítektury.

MnoŽství dalších otevřených oblastí, kieré vzhleděrl k bmezenérnu rozsahu bakalářského textu nebylo moŽnopodrobně.ji rozpracovat a které-latentně zněkteýclr částí a kapitol p.a". u.i,,'i přínosně vyplývají'.ie moŽné vbudoucnurozpracovat a uchopit-jako nový koncept i jako poclněty pro vtLoclné aplikace tématu'napříklacl do výuky výtvarné výchovyv sottvislosti s výukor'r architektury a zákorriiostí, iýka.'íť 
:: 

prostoru 
" 

lil;'l různých typů prostorovýclr seskuperií.Student Zdeněk Jelínek dle mého názorr'r sp|nil iac|ání bakalářsřáiráce a projevil tírn nejen zájem otéma, ale iodbornou erudici vdané problematice' ocer-ru.j i  ne.jen schopnost sebereflexe _.iuk.1,.. jtžnaznači|výše - př i konzultovánítématu, ale také praviclelrrost a poctivost, se.kterou Zcleni|< svůj text iesir a pticrrazel s novýrni, vžcly pečlivě teoreticky
::1xffi''#ťJÍrrámkarni 

a irrrpulsy pro řešerrí' CeloLr práci hodnotím.jako výtečnou, z mého polrledu nadprůměrně kvalitní

Závěrečnou práci s r.adostí doporuču.ji k obha.|obě. Přecl obha.jobou navrhqji klasifikaci .,*r.,..-

Y  Praze  dne l8 .  zá ří  20 l0

PhDr..Ian Šmícl, PhD


