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	Přehledně a věcně napsaný úvod předznamenává charakter celé práce. Autorka klidně a z jistým
nadhledem, krok za krokem prochází zvoleným tématem. V kapitole „Možné pojetí her a herních
principů“ objasňuje rozdělení her a na dobře zvolených příkladech výtvarných děl toto členění dobře
prezentuje. Zkoumá význam slova „hra“, jeho etymologický základ v různých jazycích a ukazuje
proměnnost tohoto pojmu v různých dobách a kulturách. Všímá si, někdy i dost rozdílných, pohledů
citovaných autorit na hru a jejich vztah k životu a kultuře, tyto rozpory registruje a aktivně s nimi
pracuje. I když jen okrajově, reflektuje zneužívání principu hra v současné konzumní a zážitkové
společnosti. Irena Záhorská chápe, že hru není možné úplně vysvětlit a zcela přesně definovat a vymezit,
ví, že hra je fenomén, který se neustále proměňuje, který určitým způsobem proměnila i tato práce,
přinejmenším v chápání autorky.
	Autorka si uvědomuje, že hra je velmi často vázána na určitý prostor významný pro hru a její
společenský, kulturní a sociální rozměr; je prostor veřejný, a to jak fyzický, tak virtuální. Veřejný
prostor prezentuje jako objekt i subjekt hry, tedy to, že je místem, kde se hra uskutečňuje, ale také často
bývá veřejný prostor koncipován a realizován jako hra sama o sobě.
	Část věnovaná výzkumu, tedy pozorování, rozhovorům a analýze, obohacuje teoretickou část práce o
aktuální obraz hry v běžném životě.

	 Didaktická část využívá získané zkušenosti z oblasti hry, výtvarného provozu, z vlastní tvorby i z
osobní pedagogické zkušenosti.

	 Vlastní výtvarná práce „Proměna“ má kvalitní koncept, je dobře formálně zvládnutá a plně odpovídá
zadání diplomové práce.

	Navrhuji hodnocení výborně.


