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TĚLO JAKO ZNAK KULTURY
        
Studentka Zdeňka Vološínová si jako téma své bakalářské práce zvolila „TĚLO JAKO ZNAK KULTURY“.
Zaměřuje se na posuny a přesahy tohoto tématu do oblastí kultury. Mapuje pozici zvoleného fenoménu a přináší 
o něm velice kvalitně zpracované pojednání. Studentka Zdeňka Vološínová v teoretické části své bakalářské 
práce představuje poměrně rozsáhlou a specifickou oblast, zaměřenou nejen na výtvarně umělecké, ale i 
psychologické kvality tématu, na chápání těla jako objektu výtvarného i jako objektu reklamního. Celý text 
studentka zpracovala jako velmi ucelenou, kvalitně teoreticky podloženou a obsahově přehlednou práci.
Tématem a náplní bakalářské práce je zamyšlení se nad přístupy k lidskému tělu a vnímáním lidského těla 
v rámci společnosti. Ale nejen to. Téma je představeno jako komplexní problém, řešící souvislosti mezi tělem, 
společností a historií i současností umění. Jak píše autorka:“ Tělem vyjadřujeme sami sebe, své pocity, myšlenky, 
ale také své postoje a přesvědčení, která ovlivňují naše postavení ve společnosti a její kultuře“. 

Ve druhé, výtvarné části práce nazvané „MIMIKRY – OBRAZÁRNA VŠEDNOSTI“, se studentka zaměřila na 
vytvoření foto-grafického cyklu. Výsledkem je výtvarně mimořádně kvalitní a obsahově čistý soubor - autorské 
portfolio, autorkou definovaný jako katalog, nazvaný Obrazárna všednosti, který reaguje na přístup masové 
kultury k jedinci a její vliv na jednotlivého člověka. Katalog nabízí pohled na tělo jako kopii - lákadlo 
k nápodobě. Kultura je zde vnímána jako manufaktura těl. Tento soubor hodnotím jako velice zdařilý.   

Třetí, pedagogická část, nazvaná PROMĚNY JEDNOHO TÉMATU VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ, nabízí
možnosti aplikace tématu a jeho využití v koncepci výtvarné výchovy na základní i střední škole. Zdeňka 
Vološínová v něm navrhuje způsoby řešení tématu a různých výtvarných médií při práci s dětmi. Pedagogická 
část bakalářské práce je uchopena jako teoreticko praktická exkurze do problému, kdy velmi oceňuji ověření a 
realizaci nápadů přímo v praxi – konkrétně realizaci galerijní animace. Celá část je koncipována jako návrh 
galerijní animace a výtvarný projekt. Kvalitně propojené kontexty výtvarného umění a didaktiky nabízí několik 
cest, jak zvolené téma transformovat a uchopit.

Práce je uchopena ve všech třech částech, do kterých je rozdělena. Promyšlená koncepce a konkrétní vybrané 
problémy dokládají schopnost samostatného přemýšlení v estetických, filosofických i výtvarně teoretických
souvislostech a dávají tím studentce výborný předpoklad pro výstavbu přesně definovaného manipulačního 
prostoru, kde nachází podstatu problému. Celý problém podložila studentka pečlivým a systematickým studiem 
odborných pramenů a prokázala tím, že je schopna nahlédnout na zvolené téma a přinést o něm komplexní 
průřezovou zprávu, pohybujících se v intencích určeného rozsahu. Své téma pojala jako záležitost odborného 
charakteru s řadou možných rozšíření. Zdeňka Vološínová se tomuto tématu věnovala více než intenzivně, jak po
stránce výběru a orientace v odborných pramenech, tak coby konzultující studentka. Obsahová uchopenou, 
vystavěná struktura a koncepční řešení problému je zvládnuto, formální a grafická stránka práce rovněž.

Studentka  Zdeňka Vološínová dle mého názoru splnila a v mnoha ohledech i překročila zadání bakalářské práce 
a projevila tím zájem o téma. Ocenit lze nejen schopnost sebereflexe při konzultování tématu, ale také 
pravidelnost, se kterou Zdeňka Vološínová svůj text konzultovala a přicházela s teoreticky podloženými
poznámkami a impulsy pro řešení tématu. Celou práci hodnotím jako výtečnou, splňující požadavky na 
obsahovou a formální stránku bakalářské práce.
             
Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. Před obhajobou navrhuji klasifikaci výborně.
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