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Hodnocení práce  

 Streetart a graffiti je v současné době již poměrně bohatě zpracované téma. V kontextu již 
existujících publikací i autorkou hojně odkazovaných diplomových prací nám však 
předkládaný text nepřináší nijak obohacující pohled na tuto problematiku. Autorka v něm 
volně přejímá odstavce z různých textů (převážně z online dostupných bakalářských a 
diplomových prací z MU což nechápu jako optimální klíčový zdroj) a bez většího autorského 
zásahu a mnohdy i bez důrazu na logickou návaznost je klade za sebe. Sledované téma tak 
nerozvíjí, ale naopak spíše zplošťuje.  
 V textu se objevuje velké množství banální sdělení typu „Jednotlivý sprejeři jsou tak 
v kontaktu s ostatními a prakticky se navzájem znají.“ (s. 20 kapitola 1.3.1) nebo „Každý kdo 
začíná s graffiti je nula neboli Toy“ (s. 22 nahoře). Některé autorčiny výroky, jako „Mít roly 
writera značí mít už své tradice a zkušenost, respektovat starší, mít za sebou tu nejhorší část – 
být kritizován.“ odporují dokonce i common sense. V textu se hojně objevují i zcela 
nepřiměřené „subjektivismi“ nepodložené jakýmkoliv relevantním zkoumáním a ve kterých si 
autorka mnohdy i sama protiřečí (například na s. 20 „Toye na začátku čeká tvrdá práce a 
pohrdání starších writerů…“ a na s. 21 „Výchova nováčků je shovívavá…“). Textu mnohdy 
zcela chybí logická struktura a rozpadá se do samostatných sdělení bez souvislostí (například 
konec s. 24 a začátek s. 25)  
 Velice neobratně také autorka zachází s klíčovými pojmy, jako jsou subkultura, graffiti a 
streetart. V textu se objevují v nadbytečném množství a jejich význam je často zásadním 
způsobem deformován („Během života v subkultuře …“ s. 21). 
 Jako hrubou nesrovnalost vnímám ty partie textu, které autorka přejímá z jiných prací a 
neodkazuje na jejich původ (zpravidla z online dostupných diplomových prací například 
v kapitole 1.2 s. 23)  
 Text je současně na velice nízké jazykové i formální úrovni, obsahuje velké množství 
překlepů a gramatických chyb, nedostatky z hlediska citační normy, chybně přeložený 
abstrakt a další. 
 V oblasti didaktické aplikace se zcela vytrácí přesné vysvětlení činnosti, relevantní vztah 
k významným specifikům streetartu, vztah k naznačeným cílům i celkový přínos úkolu. 
 Pozitivně hodnotím autorskou část fotografické dokumentace, kterou však autorka 
výrazněji nezužitkovala v obsahu práce a jeví se tak pouze jako volná ilustrace tématu. 
Streetart chápu z hlediska didaktického uplatnění jako velice zajímavé téma, které však 
autorka textu nezvládla relevantně uchopit ani přetěžit v didaktické části práce. 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jak chápete rozdíl mezi pojmy graffiti a streetart? 
2. Které umělecké směry 20. století mohou mít vazbu ke streetartové tvorbě a jakou? 
Souhrnné vyjádření:  

Práce nesplňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou práci a proto ji 
nedoporučuji k obhajobě 
Celkové hodnocení práce známkou:  

(Hodnocení známkou se neuvádí v kopii posudku, který je určen k doručení studentovi před 
obhajobou!) 
 


