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Hodnocení práce by mělo stručně zahrnovat následující oblasti:
Studentka Blanka Panchártková se ve své bakalářské práci zabývá problematikou bonsají, vývojem
japonských zahrad a jejich pozitivním vlivem na psychiku člověka a jeho duševní vyrovnanost. První
část práce popisuje historii a současnost prastarého bonsajistického umění z pohledu cílů a záměrů
pěstování bonsají, z hlediska vztahu bonsají k přírodnímu světu, jakož i uměleckých tradic a
kompozičních zásad.
Ve druhé části práce se Blanka Panchártková věnuje vývoji japonských zahrad a jejich odlišnostem od
zahrad západních, diametrálně odlišných svou filosofií a principy uspořádání. Popisuje jednotlivá
historická období vývoje japonských zahrad a přehled principů jejich tvorby s výčtem kompozičních
prvků, které jsou pro jednotlivá období charakteristické.
Třetí část práce popisuje harmonické spojení člověka a přírody prostřednictvím umění pěstování
bonsají, které se prolíná mnoha generacemi a právem ho lze označit za umění časově neohraničeného
rozsahu. Pro další studium bych doporučil zaměřit pozornost na možnosti didaktické aplikace a jejich
pojmenování, které v bakalářské práci postrádám. Celá práce je zpracována studentkou pečlivě, ať již
se jedná o formulaci cílů práce, metodiky zpracování, úrovně jazykového přednesu i práce s použitou
odbornou literaturou. Lze konstatovat, že odborný přínos této práce spočívá v možnostech uvědomění
si rozmanitosti výtvarných impulsů pro myšlení a jejich aplikace do inovované koncepce výtvarné
výchovy. Bakalářskou práci Blanky Panchártkové oceňuji na základě pravidelnosti, se kterou svou
práci konzultovala. K obhajobě doporučuji připravit materiál, týkající se využití zvoleného tématu
v hodinách výtvarné výchovy.

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