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1. Celkový přístup studenta ke zpracování úkolu: 

Ústřední téma práce představuje vztah individua a prostoru. Autorka uchopila tématiku jako vztah 

opozit otevřenost – uzavřenost, průhlednost –neprůhlednost prostorů, které promítá do společenských 

hodnot, ale zároveň i do konkrétních předmětů, prostorů, architektury. 

Teoreticky řeší tématiku z hlediska filozofického a psychologického. Filozofické pojetí obrací 

směrem k racionálnímu filozofickému proudu (od Descarta přes Kanta až k Heideggerově 

fenomenologii). Sleduje pojetí a chápání věci, její poznatelnosti, poznatelnosti světa, chápání prostoru 

a světa i postavení člověka v něm. Psychologický pohled směřuje k pocitům bezpečí a strachu 

vzhledem k uzavřenému a otevřenému prostoru. 

Výtvarnou část představuje řada akcí realizovaných ve formě subtilních intervencí do veřejného 

prostoru. Diplomantka v nich tematizuje obsahy ve shodě s tématem práce. 

Didaktická část spočívá v projektech hodin výtvarné výchovy (částečně realizovaných, částečně 

nerealizovaných), které mají vést s využitím poznatků prožitkové pedagogiky, k výtvarnému 

ztvárnění pocitů v uzavřeném a otevřeném (volném) prostoru, z nichž oba mohou vyvolávat pocit 

bezpečí i strachu. 

2. Adekvátnost řešení pro naplnění zadání: 

Zaměření práce je v (obou) částech přísně sledováno. Filozofický i psychologický přístup je vyjádřen 

ve funkční a přehledné zkratce. V didaktické části jsou vyučovací hodiny promyšleně připravené. 

Závěry jsou stručné a přiměřené. 

3. Formální náležitosti práce: 

Jazykově je předložená diplomová práce na velmi dobré úrovni. Rozvržení kapitol je vhodné. Seznam 

použité literatury odpovídá normě. Pouze citace pod čarou na jednotlivých stránkách normě 

neodpovídají. V případech, kdy autorka v seznamu literatury uvádí u jednoho autora více titulů, nelze 

z odkazu určit, o který titul se konkrétně jedná. 

4. Přínos práce pro teorii a praxi oboru a osobní rozvoj studenta: 

Autorka osobitě pojímá tematiku prostoru – jeho otevřenost či uzavřenost, průhlednost či 

neprůhlednost a zabývá se pocity, které mohou v člověku vyvolávat. V aplikaci na vyučování 

výtvarné výchovy umožňuje žákům prožít a vyjádřit obapolné pocity (bezpečí – strach) a učí je tak 

lépe se vyznat ve svém okolí i v sobě. 

5. Úkoly pro obhajobu: 

a) Kterou z realizovaných hodin Vv považujete za nejzdařilejší a proč? 
b) Pokuste se vztáhnout vaše realizované výtvarné projekty ke kontextu soudobého umění akce 

a uveďte konkrétní díla, které jsou vašemu pojetí blízké, inspirující a podobně. 
c) Postihněte nakolik je v rámci realizovaných akcí pro Vás důležitá role konkrétního prostoru a lidí 

v něm (srovnejte jednotlivé reakce účastníků a diváků akcí). 

Práci doporučuji jako diplomovou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.  
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