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Student Martin Jirkovský si zvolil téma své bakalářské práce na základě konzultace
s vedoucím práce. Studentův odborný text vychází z jeho dlouhodobého zájmu o danou problematiku
rituálu, obřadu a znamení. Bakalářská práce Martina Jirkovského je koncipována jako teoretická
studie týkající se fenoménu rituálu, obřadu a znamení. Věnuje se intenzivně možnostem využití těchto
fenoménů ve společnosti, především v běžném i výtvarném životě dětí a v chápání kulturních
souvislostí. Dnešní globalizující se svět a hektická doba jakoby vybízely k zastavení se a uvědomění si
běžných denních rituálů. Nejen z těchto důvodů hodnotím bakalářskou práci Martina Jirkovského jako
obohacující materiál a komplexní představení zvoleného problému.
Martin Jirkovský různými pohledy na problém a příklady „rituálního chování“ v
dnešním modernizovaném světě ukazuje nutnost znalosti historické i soudobé rituální kultury a
principů. Poukazuje také na neustálý vliv obřadnosti a ritualizovaných sociálních „her“pro lidstvo,
budoucí generace a zmiňuje i konkrétní principy fungování některých národů, etnik a vybraných
společenství, indiánských kmenů a jejich významů, jež jsou principy a filosofií rituálu stále
poznamenány v pozitivním slova smyslu.
Cílem bakalářské práce studenta Martina Jirkovského je především poukázat na
problematiku rituálů, na jejich vliv na společnost i jedince samotného, na děti v období dospívání a
zároveň posoudit a zhodnotit jejich význam pro rodinu jako východisko ke kvalitnímu vývoji dítěte.
Celá práce je zpracována studentem pečlivě, ať již se jedná o formulaci cílů práce,
metodiky zpracování, úrovně jazykového přednesu i práce s použitou odbornou literaturou, která by si
ale zasloužila větší objem při řešení bakalářské práce. Využitelnost této bakalářské práce spatřuji
v definování konkrétních problémů v souvislosti s výukou výtvarné výchovy a výchovy dramatické.

Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou
práci a proto ji doporučuji k obhajobě
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