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V úvodu diplomantka esejistickou formou otevírá osobní vztah ke zvolenému tématu s náznakem 
představy, jak téma realizovat v teoretické, výtvarné a didaktické podobě. Obtížnost tématu 
nespočívá v jeho výjimečnosti – naopak jde o jedno z nejfrekventovanějších témat. Kvalita se tedy 
projeví především v originalitě koncepce a ve vzájemné propojenosti všech částí práce.
1.kapitola se shrnujícím názvem „Teoretická východiska“ v přehledné strukturaci na podkapitoly 
sledující dílčí problémy jako východiska pro následující kapitoly teoretické části. 1.podkapitola „Krása 
a ošklivost“ se týká velice relativních pojmů jak v obecné poloze, tak i z hlediska proměn současné 
estetiky. Domnívám se, že relativita těchto pojmů se projevuje v řadě aspektů podle zorného úhlu 
pohledu - jedná se o jeden z nejkomplikovanějších problémů současné estetiky.  Diplomantka 
oprávněně zdůrazňuje nezbytnost respektovat kritéria subjektivního hodnocení. Do jisté míry se 
komplikuje interpretace adjektiva „estetický“, které diplomantka chápe v jakési shrnující definici 
víceméně z hlediska normativní estetiky. To se týká i pojetí „krásna“ jako předmětu estetiky. V této 
souvislosti se ale oprávněně ptá, zda je ošklivost opakem krásna a akcentuje dobovou podmíněnost 
chápání obou pojmů. Dalším kritériem, kterým se diplomantka zabývá, je způsob podání, tedy 
umělecká interpretace. Mně osobně je sympatické, že se ve svém vlastním postoji opírá  o 
Baudillarda a jeho názor na aktuální situaci postrádající kritéria rozlišování obou pojmů, které ztrácejí 
nejen polaritu ale i svůj původní smysl. „Je třeba fascinovat, nikoliv se líbit nebo přesvědčovat“, 
vysvětluje Baudillarde.
V podkapitole 2.2. Představivost – fantazie – imaginace diplomantka sleduje proměnlivost vnímání 
struktur v souvislosti s uvedenými pojmy. Důležitým východiskem je výklad pojmů z hlediska jejich 
vzájemné interakce. Diplomantka oprávněně akcentuje důležitost těchto procesů v souvislosti se 
strukturami. Podkapitola 2.3. Čas a jeho význam sleduje další důležitý faktor v souvislosti 
s proměnami struktur či jejich vnímání a jejich relativitu – tedy struktury jako stopy času. 
V podkapitole 2.4. Genius loci akcentuje autorka kouzlo místa, které většina lidí považuje za ošklivé a 
uvádí zde příklady zašlé ulice s oprýskanými zdmi činžovních domů či prostředí továrny jako genia loci 
Vl. Boudníka. 
Kapitola 3. Inspirace výtvarným uměním je do jisté míry konkretizací předchozích teoretických 
východisek, zároveň je však vnímána z hlediska motivačních faktorů pro didaktickou část práce. Výběr 
směrů a tendencí, které pracují se strukturou, se mi vzhledem ke koncepci práce a její výtvarné i 
didaktické části zdá vhodný, za méně šťastnou považuji formu medailonků vybraných autorů a 
rozdělení na české a evropské umění. Vzhledem k tematickému zaměření práce by mi připadalo 
užitečnější typologické pojetí a k jednotlivým typům struktur vybírat vhodné  autory bez rozdělení na 
české a evropské. Medailonky příliš odpoutávají pozornost od meritu problematiky k osobnostem. 
Zařazení Fautriera k existencialismu je výmysl Dempsayové, který nemá žádné opodstatnění. 
V didaktické části mám výhradu vůči pojetí kompozice jako schématu (vyvážené kompozice – osově 
nebo podle zlatého řezu), protože většina struktur je spojena s organickou kompozicí, kde žáci musí 
uplatnit výtvarné cítění, aby jejich práce neskončily jen jako technické efekty bez citlivého vnímání 
vnitřního řádu.
Při obhajobě se soustřeďte na následující okruhy ukázek:

1. Vyberte několik typů struktur a k nim vhodné představitele a konkrétní díla
2. Uveďte konkrétní příklad struktury s organickou kompozicí a jak byste s ní pracovala se žáky
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