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Student Ondřej Gniewek si jako téma své bakalářské práce zvolil specifický
problém makrofotografie ve výtvarné výchově. Velice, až nadprůměrně kvalitně zpracovaná
práce, jež se dotýká a zkoumá odbornou fotografickou problematiku, dává jasně tušit na
odbornou erudici autora v této oblasti. Fascinace bohatostí na první pohled neviditelného
světa je patrná z celého textu práce. Bakalářská práce na téma Makrofotografie ve výtvarné
výchově se věnuje fenoménu makrofotografie a aplikaci této specifické fotografické techniky
do výtvarné výchovy. V textu Ondřej Gniewek uvádí přehled základních pojmů běžně
používaných v makrofotografii včetně potřebné výbavy, námětů a úprav fotografie v počítači
s použitím grafických programů. Přináší tím neotřelý a zároveň fundovaně podložený materiál
o nepříliš využívaném fenoménu v oblasti výtvarné edukace, což velmi oceňuji.
Část textu je rovněž věnována pojmům estetika, umění, kýč s ohledem na
fotografii jako poměrně mladé odvětví výtvarného umění a rovněž i výtvarné edukace.
Oceňuji profesionalitu nejen systematicky členěného textu, ale především vlastní autorskou
fotografickou tvorbu Ondřeje Gnieweka, která vyniká nad běžné vidění světa a otevírá tím
neviděné, leč mnohdy tušené dimenze makrofotografického záznamu rozličných mikrosvětů.
Bakalářská práce se dále zabývá základními složkami výtvarné výchovy a
zdůvodněním uplatnění námětů makrofotografie pro výtvarnou výchovu. Poslední část práce
je věnována návrhu výtvarného projektu a významným fotografům, kteří makrofotografii
věnovali část svého života s ukázkou jejich práce. Tyto, studentem citlivě vybrané autority
uměleckého světa, logicky korespondují s koncepcí jím vytvořeného souboru vlastních
fotografií. Jelikož jsem se s Ondřejem Gniewekem často setkával nad jeho fotografickými
pracemi, nemohu než konstatovat, že jeho zaujetí a schopnost soustředěné práce a myšlení
v různých souvislostech logicky a právem očekávatelně vyústilo v takto fundovaně
zpracovaný text.
Kvalitně a přehledně zpracovaná bakalářské práce, splňující všechny formální i
obsahové parametry tohoto typu závěrečné práce, reflektuje erudici autora v dané
problematice i jeho schopnost koncepčního řešení struktury textu. Celou bakalářskou práci
z těchto všech důvodů hodnotím jako mimořádnou.
Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou
práci a proto ji doporučuji k obhajobě
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