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Teoretická část práce Tělo jako znak kultury je poměrně neobvykle autorsky pojatá – autorka k tématu 
přistupuje hodně osobně, avšak ne nekompetentně. Ačkoliv text působí spíše jako osobní úvaha nebo 
esej více než odborný absolventský text, je podložen studiem literatury a je pevně ukotven v 
sociokulturních a historických konetxtech. Část věnující se interpretaci současných vybraných umělců 
pracujících s tělem ukazuje autorčitu dobrou schopnost interpretace díla, založené na studiu 
odborných zdrojů, ale opět i s vlastním vyzrálým názorem a vcítěním. Jednotlivé kapitoly působí však 
poměrně oddělené jako samostatné úvahy na různá témata a autorka nijak neusnadňuje jejich 
propojení. 
Vlastní výtvarná práce je pojata jako katalog fotografií modelky v různých oděvech a pózách. Katalog 
reaguje dle slov autorky na současné vnímání krásy a ideálu dokonalosti prostřednictvím vlivu 
reklamy. Ačkoliv je tato část uvedena obsáhlou úvahou na toto téma, přesto bych u obhajoby uvítala 
jasnější vysvětlení koncepce a některých prvků (například motiv karty).
Jako v některých ohledech problematickou spatřuji didaktickou část práce. Té chybí jakýkoliv úvod a 
zdůvodnění zařazení jednotlivých projektů. Projekt galerijní edukace z Uměleckoprůmyslového musea 
je zde formálně popsán bez jakéhokoliv komentáře – nevíme tedy, zda se projakt realizoval a s jakým 
výsledkem, nebo zda se jedná pouze o návrh. Souvislost s bakalářskou prací je také nejasná. V 
obhajobě proto doporučuji vysvětlit, proč byl tento projekt do práce zařazen, jakou zde hraje roli, 
jakým způsobem se vztahuje k tématu práce a pokud byl realizován, tak s jakým výsledkem.
Stejně tak u dalších didaktických celků chybí komentář. Předpokládám však, že se jedná o návrh 
nerealizovaného projektu. Projekt je velmi rozsáhlý a bohatě strukturovaný, ovšem možná až moc. V 
některých částech zabíhá do jiných složitých témat (moc, reklama, válka, náboženství apod.) a aby 
nebyl realizován povrchně, vyžadoval by  více než jeden školní rok časového rozpětí. Projekt však 
můžeme chápat také jako inspirační zdroj nápadů, ze kterých lze vybírat. Možná by mu i tak slušelo 
úvodní grafické zpracování myšlenkových map – pro lepší orientaci. Nabídka námětů je bohatá, v 
některých částech však souvislosti s původním tématem bakalářské práce hledáme jen obtížně (viz str. 
81 – Kdo je a čím se zabývá kartograf?). Některé části mohly být vynechány a namísto toho jiné více 
propracovány – např. část věnovaná oděvu. Pokud bychom ji chtěli více vztáhnout k autorčině tématu, 
mohli bychom se zabývat vztahem oděvu a těla – jakým způspbem oděv tělo formuje, nebo 
transformuje (například které části těla zvýrazňuje, stylizuje, deformuje apod.) 
Naprosto zde postrádám užší propojení s teoretickou částí, kde autorka tak vnímavě interpretuje 
současné umění pracující s tělem. K obhajobě proto doporučuji představit úkol, který by reflektoval 
dílo jednoho z autorů v práci rozebíraných – buďto by navazoval na výtvarné principy, nebo by 
žákům přibližoval samotného autora, případně dobu, nebo umělecký směr.
Poněkud mě překvapily definované složky hodnocení (bodování) jednotlivých úkolů, resp výsledků na 
konci výuky – např. odevzdání hotové práce (pokud žák stihne jen část práce, ale bude přesto kvalitní, 
nebude hodnocena kladně?), nebo ústní obhajoba žáka (co a jak má obhajovat?). Kritéria ale nejsou 
vlastně stanovena. Pokud například v části, věnující se komiksu, má být hodnocen obsah komiksu, tak 
dle jakých kritérií? Zadání tohoto úkolu je samo o sobě nejasné (vytvořte komiks na téma 
komunikace).  Pro didaktický projekt celkově platí, že kvantita zde působí na úkor kvality.
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: velmi dobře.
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