
	Plovoucí – vznášející se objekt je téma jasné, významově a interpretačně bohaté, Tomáš Linhart toto
zadání uchopuje jako mozaiku dosti nesourodých postřehů a zážitků, ze kterých není úplně jasné, čím se
práce vlastně zabývá. Zda je téma řeka, voda, tok, nebo plynutí, vznášení, splynutí, unášení, míjení,
vyplavování, mizení a vyplouvání, vyplynutí jako symbol i fyzicky existující jev, kde řeka je
zosobněním.
	Dobře jsou rozlišené pojmy „ plovoucí“ a „vznášející se“, další vymezování „toho“ plovoucího a
vznášejícího je již chaotické.
	Jedna stránka textu věnovaná východiskům práce příliš neozřejmuje autorova východiska, až v
souvislosti s částí „Místopis“ je jasnější jeho uvažování, jeho záměr. 
	Část práce „Koncepce“ je soubor nesourodých autorských úvah doplněných  citacemi. „Triptych“ -
východiska a citovaní výtvarníci spíše do koncepce vnášejí zmatek, než ji objasňují. Reflexe vodní
hladiny je sice dost vzdálená zadání, ale dá se přesto obhájit, zato „Ptačí budka“ je již úplně mimo, navíc
se v ní objevuje určitá enviromentální sentimentalita, příznačná pro některé práce  z osmdesátých a
devadesátých let. „Bez názvu“ – citovaná díla jsou úplně jinak konstruovaná, propíchnout balónek je
úplně něco jiného, než propíchnout člověka. „Měřič maximálního vzestupu hladiny“ – koncept je v
podstatě hříčka a obhajoba použití kostek cukru je dodanou konstrukcí.   
	Mnohem lépe vyznívají akce prezentované v části „Enviromentální linie“. Projekt „doka 3 – S eco“ je
zajímavý a odpovídá zadání diplomové práce. Příklad akce Jiřího Kovandy z roku 1977 je velmi dobře
zvolený, Tomáš Linhart v této akci minimálními prostředky uchopuje téma plovoucí – vznášející se
objekt.
	Nejzajímavější projekt, a také projekt dostatečně naplňující zadání je „Vlak“. Lokalizace projektu
mezi řekou a železnicí má velký potencionál. Kdyby se autor více věnoval tomuto projektu a dotáhl ho
jak po myšlenkové, tak i po formální stránce, stačil by na celou bakalářskou práci.  

	Možnosti a potenciál pro pedagogickou praxi tato práce má, jen by bylo lepší, ostatně jak v celé BP,
méně hýřit „nápady“ a více se soustředit na ujasnění, utřídění problému a jeho jasného uchopení.  

Navrhuji hodnocení dobře.


