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Posudek vedoucího bakalářské práce 

Plovoucí – vznášející se objekt 

Tomáš Linhart, specializace v pedagogice, výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání, prezenční 

bakalářské studium 

Posuzovat práci při vědomí, jakou cestou v rámci jejího vzniku prošla, nelze. Přesto však jako vedoucí 

práce musím uznat, že Tomáš Linhart velmi poctivě hledal způsob uchopení tématu. O to víc ale 

zamrzí, že ve výsledném tvaru práce některé „věci“ nezmizely a některé se naopak neobjevily a 

některé se dokonce ztratily, ačkoliv nebyl důvod. Příčin může být více. Posluchač ve snaze naplnění 

tématu se nechává někdy příliš, řečeno slovy terminologie práce, unášet, a někdy zase příliš 

konstruuje, což ho vzdaluje určité „pravdě“.  Je zase ale sympatické, že student předvádí skutečně 

osobní výpověď, kterou dává místy velmi dobře do kontextu s teoretickými zdroji. Někde však 

přirozenějšímu toku textu zabraňuje právě ona Tomášova racionalizující tendence věc za každou cenu 

vyřešit. Určitý moment v bakalářské práci navzdory snaze „zapojit“ do celku se pak stává vlastně 

torzem, jistou nedořečeností, která v danou chvíli nepřispívá k hloubce díla. Týká se to vlastně všech 

částí bakalářské práce. V teoretické rovině by bylo přínosnější, kdyby posluchač použil méně příkladů 

z výtvarné kultury a zaměřil se spíše více na rozvedení určitých principů, které s jeho polohou jako 

autora jsou například v sounáležitosti, anebo v jistém rozporu. Pokud je možné uvést určitý příklad, je 

to třeba strana 16, kde citace č. 18 je poněkud násilně vytržena z kontextu a na následující stránce 

v souvislosti s výtvarníkem Tomášem Hlavinou nás autor nechává poněkud na pochybách, co má 

vlastně na mysli. Není jasné, zda se student vůči Hlavinovi vymezuje, anebo ho inspiroval. Takto to 

vypadá, že si Tomáš Linhart protiřečí.  

Autorsky výtvarná složka práce měla ambici se stát velmi hodnotnou, je však zastíněna stejným 

akcentem na východiska a různé cesty, které vedly k uchopení tématu. Z tohoto pohledu je 

nejzajímavější video „doca 3 – S eco“ a Vlak. U videa „Vlak“ Je akorát škoda, že se vytratilo jisté 

napětí zpomalením jisté videosekvence, u videa „doca 3 – S eco“ naopak nevadí amatérský způsob 

natočení, dokonce ne ani kmitající se řemínek kamery v záběru. Naopak zde posluchač zdařile 

dokončil dílo a poměrně citlivě improvizoval. 

Pokud se jedná o Tomášovu pedagogickou vizi, je znát, že má vztah k akčnější poloze umění a skrze 

tuto polohu má záměr zprostředkovávat podstatné znalosti nejen z oboru výtvarného. 

Mezioborovost je určitě stále aktuální, ale jak se správně student domnívá, lze tuto provázanost 

realizovat dosud poměrně obtížně, záleží na konkrétních podmínkách. Posluchač ale konkrétně 

neuvádí, jaká je – byla jeho zkušenost s waldorfskou pedagogikou. Přestože má Tomáš Linhart snahu 

pracovat s žáky dynamicky s akcentem na prožitek, jsou některé naznačené úkoly až příliš obecné 

nebo v konceptu nedokončené. Je však třeba ocenit, že navržené aktivity rozhodně konvenují 

s řešeným tématem, jen by bylo třeba upřesnit cíl, k čemu tyto aktivity směřují. Pak by se jasněji 

vynořila forma a nebylo „úplně jedno“, co studenti či žáci na ploše v trávě dělají. 
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