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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu:
Autorka pracovala podle zadání bakalářského úkolu. Práce se zabývá proměnou žánru portrétu. 
Teoretická část podává přehled rozdílných přístupů ve vnímání lidského obličeje. Do centra 
pozornosti staví autorka vliv působení masových médií na způsob, jakým současné výtvarného umění 
rozvíjí tradici portrétního žánru. Didaktická část představuje projekt zahrnující pět zpracovaných 
hypotetických návrhů výtvarných úkolů pro žáky. Praktická část zahrnuje soubor expresivních 
portrétních maleb vytvářených na základě fotografií. 

2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání:
Teoretická část srozumitelně sumarizuje vytyčené téma. Text je vhodně opřený o odbornou literaturu.
Výběr autorů, kteří ve své práci reflektují obrazové modely utvářené masmédii je reprezentativní. 
V praktické části autorka zkoumá rozdíl v zobrazení osoby blízké a zprostředkovaného mediálního 
obrazu. Poněkud mi v textu chybí charakteristika a zdůvodnění osobní volby výrazového stylu 
(včetně odkazů k inspiračním zdrojům apod.), kterým je soubor namalován. Zajímavá je úvaha nad 
proměnnými parametry.

3. Formální náležitosti práce:
Práce je koncipována přehledně, v příloze je doplněna dokumentačním materiálem, kvalita anotace 
je dobrá.

4. Přínos práce pro teorii a praxi oboru a osobní rozvoj studenta.
Předložená bakalářská práce představuje přínos pro osobní rozvoj autorky a dokazuje míru vloženého 
úsilí. Téma práce napomáhá otevřít obor výtvarné výchovy směrem k novému vzdělávacímu oboru 
„Mediální výchova“.

5. Úkoly pro obhajobu:
a) Jaké důvody (osobní či jiné) Vás vedly k volbě tématu? 
b) Zamyslete se nad možnostmi obsahových průniků mediální a výtvarné výchovy.
c) Osvětlete volbu výrazového stylu (včetně odkazů k inspiračním zdrojům apod.), kterým je Váš 

soubor obrazů namalován.

Práci doporučuji jako bakalářskou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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