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Závěrečná práce Bc studia: 

Země (hlína) - voda - oheň. Keramika jako fenomén, spojující přírodu, kulturu a tvorbu.

     Téma práce bylo studentce zadáno na základě jejího osobního dlouhodobého zájmu o tuto 
problematiku.  S radostí konstatuji, že ke zpracování tématu přistoupila velmi odpovědně, na 
základě studia relevantní a dosti obsáhlé odborné literatury, opory v dosavadním studiu
středoškolském, specializačním i vysokoškolském, ve vlastní tvorbě i - vzhledem k mládí studentky 
- poměrně bohaté pedagogické zkušenosti.    

     Zpracování téma se odvíjí od autorčina zkoumání archetypálních fenoménů země, ohně, vody 
(vzduchu)  s funkčními poukazy a vztahy ke kosmu jako fenoménu obsahujícímu a přesahujícími 
první čtyři. Uvedené živly reflektuje autorka s náhledem filozoficko-historickým, nezabředává však 
do všeobecných klišé, ale vždy je vztahuje k výtvarné a umělecké tvorbě v jejích podobách 
plošných,  prostorových i akčních. S ohledem na nezbytnou stručnost, diktovanou daným rozsahem 
práce, zde vidím možný prostor a potence pro pokračování v prohlubování a elaboraci tématu v 
práci vyššího typu, práci diplomové.

    Textově nejrozsáhlejší druhá část práce je zakotvena v současných koncepcích výtvarné výchovy, 
využívá organicky i aktuálních přínosů artefiletické koncepce Jana Slavíka, aplikuje ji a specifikuje 
pro keramickou tvorbu a nevyhýbá se ani úskalím práce s keramikou a nebezpečím pokleslosti, ba 
kýče. Za nejcennější v této kapitole však pokládám návrh výtvarné řady pro žáky širokého 
věkového rozpětí (6-15 let). Po pravdě řečeno je zde položen základ velmi promyšleného, 
koncepčního a uceleného didaktického, výtvarně výchovného projektu. Ten je založen nejen na 
studiu a reflexi relevantní odborné literatury, ale podložen autorčinou (opět vzhledem k věku 
studentky) bohatou a různorodou pedagogickou činností; vlastní "víkendové výtvarné dílny" v 
Jamném, praxe na ZUŠ v Králkách, prázdninové keramické dílny, podíl na výuce v selesiánském 
výchovně vzdělávacím zařízení včetně kontaktu s dětmi a mladými lidmi s různými typy handicapů 
kladly a kladou na studentku nejen značné nároky psychické a fyzické, ale současně jí poskytují 
faktický (a podle mého přesvědčení i - s prominutím - etický) základ pro hodnotné, byť náročné 
pedagogické působení.

    Vlastní výtvarná tvorby Jany Kábrtové,  dokumentovaná a reflektovaná v závěrečné části práce, 
není o nic užší a či méně kvalitní než části předcházející. Obsahuje polohu grafickou, malířskou i 
akčně-enviromentální a vyúsťuje do tvorby keramické, syntetizující ve shodě se zadáním práce 
polohu malířské a keramické tvorby. Za pozitivní pokládám i schopnost studentky organicky využít 
studijního pobytu na Lapland University ve finském Rovaniemi. K výtvarné hodnotě této organické 
části bakalářské práce jen dodávám, že jedna její podoba byla oceněna společnou porotou studentů 
a výtvarných pedagogů v soutěži o Cenu sv. Lukáše na jaře roku 2010 a že na základě tohoto 
výsledku jí bylo děkankou fakulty nabídnuto, aby toto dílo trvale instalovala v prostorách děkanátu 
fakulty, a že další ukázky její tvorby získaly ocenění diváků ve stejné soutěži na jaře tohoto roku.

Shrnutí: práci pokládám za vysoce hodnotnou a přínosnou v obsahu, formě (několik málo 
překlepů nesnižuje její úroveň) i podrobnému a přesnému aparátu textovému i obrazovému. 

Návrh klasifikace: výborně

V Praze dne 29. dubna 2011                         vedoucí práce:  doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.



                               

                          




