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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Skutečnost a sen 

Kristýna Kuthanová, specializace v pedagogice, výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, 

prezenční studium, N PG – VV 

Kristýna Kuthanová zpracovávala téma, kterým se zabývala již ve své bakalářské práci. Navrací se 

k tématu příhodně už nejen vzhledem k názvu, ale i obsahu práce předešlé. Pracuje totiž s motivem 

vzpomínky, která není tentokrát pouze jejím subjektivním viděním skutečnosti, ale rozehrává situaci 

do ještě složitějších vztahů. Zajímavé je, že přístup k tématu je obdobný jako v bakalářské práci, avšak 

na rozdíl od uchopení vzpomínky jako revokace určité události, je to tentokrát oživení jistého sledu 

událostí vázaného určitým místem a konkrétním časovým horizontem. Kristýna má rozhodně 

ucelenou představu, co chce zkoumat a dovede dát zkoumané jevy do patřičných teoretických 

souvislostí. Tak jak situaci svého zkoumání a zaměření nastínila, odpovídá formátu diplomové práce. 

Autorka se zabývá vlastně banálním detailem, který má ve vzpomínce možná každý z nás, dokáže ale 

s tímto detailem kreativně pracovat. Kristýna za opory Bergsonovy filosofie tak vlastně sobě 

postupně odpovídá na otázky, jakou roli hraje v jejím životě konkrétní krajina, místo, ke kterému má 

zřejmě vřelý vztah. Principem rozpomínání a specifického návratu jak z pohledu časovosti, tak 

z pohledu fenomenologie místa tak citlivě podchycuje složitou strukturu nastoleného problému. 

Občas se může zdát, že studentka na několika místech práce vlastně opakuje totéž, jde však většinou 

o způsob připomínky motivu, kdy se je situace nahlížena z jiné perspektivy. Stejně je tomu tak i ve 

výtvarné práci, kde studentka nejen přirozeně vychází z vlastní bakalářské práce, ale svou animací 

zároveň nahlíží zvolené místo také skrze jiného diváka než je ona sama a tím jakoby zhmotněnou 

vzpomínku v časové souslednosti relativizuje a otevírá do tušené hloubky.  Výtvarně se vyjadřuje 

nekomplikovaným a přesto naléhavým způsobem, uhlovou kresbou vyjadřuje poměrně přesně to, co 

je obsahem díla. 

Posluchačka měla velmi dobrou možnost si své pedagogické vize ověřit na gymnáziu Voděradská a je 

nutné konstatovat, že podala kompletní zprávu o záměru, realizaci i zhodnocení jejích výukových 

bloků. Dokáže zhodnotit a analyzovat určitý problém, který nastal při jejích hodinách. Posluchačka 

navrhla a zrealizovala kvalitní výukové bloky, kde zaujme bipolární vnímání úkolu dle předlohy 

Ladislava Klímy, nebo zajímavé výstupy projektu „Otisky vzpomínek“, kde se jednotliví autoři dokázali 

silně výtvarně vyjádřit skrze svou vlastní vzpomínku. Tato vzpomínka je vlastně jakýmsi vlastním 

vyrovnáním s určitou traumatickou událostí z dětství. Posluchačce se evidentně podařilo navázat živý 

dialog se studenty a aktivizovat jejich upřímný zájem, kterým nenaplňuje jen jakousi instrumentální 

zdatnost svých svěřenců, ale i další, výchovný rozměr. 

Po stránce formální není co diplomové práci Kristýny Kuthanové vlastně nic vytknout.   
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