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Bakalářská práce studentky Jany Zahradníčkové je velice zajímavým vhledem do
specifické problematiky mikrosvěta, nahlížené prostřednictvím esetetických kvalit. Jana
Zahradníčková si téma své bakalářské práce zvolila po konzultaci s vedoucím práce. Ve svém
textu představuje student problematiku mikrosvěta, který není pouhou neviditelnou částečkou
toho, co můžeme vidět bez pomoci různých zvětšovacích a přibližovacích přístrojů, ale
segmentem, jež lze zpřístupnit poměrně hravou a zábavnou formou dětem.
Zaměření bakalářské práce Jany Zahradníčkové spočívá kromě dalšího v sestavení
lokální výzkumné sondy, jejímž cílem je představit a zpřístupnit dětem ty formy života, jež
nás denně obklopují, ale nejsou patrné a pouhým okem viditelné. Pomocí množství
obrazového materiálu nám Jana Zahradníčková umožňuje nahlédnout za hranice všednosti,
která, byť neviditelně, „žije“ s námi intenzivně. Ve své práci operuje s pojmy jako estetika,
mikrokosmos, biologie, lékařství, impresionismus, výchova, reklama, deprivanti, mikroby.
Tyto termíny používá v uceleném představení problematiky. Oceňuji zejména tu část práce,
jež se věnuje výtvarnému umění a hledání paralel mezi expresivností vyjádření malířského
díla a podobností tohoto principu, nalázané v mikrobiálních srtukturách.
V textu se studentka dotýká kromě estetických stránek takto „ukrytého“ světa také
možností, jak zpřístupnit vědeckou oblast žákům a seznámit je s mnohostí a růzností
mikrosvěta. Kromě propojování mnoha nevšedních pohledů na specifický svět mikrokosmu
se Jana Zahradníčková ve své bakalářské práci zabývá i problematikou výchovných stránek
vzdělávání, konkrétně popisuje vlastní intenzivní zkušenosti ze setkávání se s klienty
dětského domova. Zvláště tuto část bakalářské práce hodnotím jako velmi přínosnou a
záslužnou.
Kvalitně a přehledně zpracovaná bakalářské práce Jany Zahradníčkové, splňující
všechny formální i obsahové parametry tohoto typu závěrečné práce, reflektuje erudici
autorky v dané specifické problematice i její schopnost koncepčního řešení struktury textu.
Celá práce je zpracována pečlivě, ať již se jedná o formulaci cílů práce, metodiky zpracování,
úrovně jazykového přednesu i práce s použitou odbornou literaturou. S prací jsem velmi
spokojen a oceňuji mimo jiného i schopnost autorky využít poznatky a zkušenosti ze své
vědecké praxe a transformovat je do tohoto typu závěrečné práce.
Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou
práci a proto ji doporučuji k obhajobě
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