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Téma: POUTO 
Zuzana Opltová zkoumá v rámci řešeného tématu specifický druh pouta, které je v 
životě člověka velmi důležité. „Přátelství“ je však velmi široký pojem a posluchačka 
systematicky nazírá na tuto oblast složitých vztahů. Na první pohled působí práce 
v některých aspektech poněkud toporně, studentka se snaží příliš důsledně splnit 
zadání. Po bližším prozkoumání se však překvapivě odhalují skromné, ale citlivé 
postřehy autorky. Bakalářská práce Zuzany Opltové  prošla poměrně složitým 
vývojem a je potřeba zdůraznit, že studentka flexibilně reagovala na vytčené 
poznámky a dovedla své dílo k poměrně kompaktnímu celku. 
Zuzana Opltová si uvědomuje, co je podstata přátelství, její bádání však směřuje 
spíše k definicím, není tolik hloubavou sondou do tajů tohoto specifického pouta.  
Na str. 14 se studentka věnuje symbolům přátelství a tato kapitola je opět spíše velmi 
zúženým konstatováním, jde vlastně o strohý encyklopedický výňatek. 
Je zajímavé, že Zuzana ve svém výtvarném projektu neposkytuje podrobnější 
výklad, co ji vedlo k určitému výběru přátel, kteří byli ochotni se zúčastnit se jejího 
experimentu. Je pravda, že posluchačka píše, že akce byla na základě 
dobrovolnosti, ale už samotné slovo „dobrovolnost“ je v tomto kontextu dost vágní 
pojem.  Pokud nás váže ke konkrétnímu člověku pokaždé něco jiného, 
zhodnocujeme automaticky přátelský vztah. Zde také se vyjevuje určitá 
nevyhraněnost mezi „přátelstvím a známostí“ v její práci, rozdíl, který má poměrně 
jasně formulovaný ve své teoretické části. Naproti tomu samotná „akce“ ukazuje nový 
rozměr vztahu a autorka tím vlastně popisuje vzájemnou komunikaci, teprve zde se 
dovídáme něco „poutavějšího“. Následná reflexe detailu společného obrazu je určitě 
také přínosná, objevují se tak nenásilně další motivy příběhu a zároveň má tento 
způsob ztvárnění má důležitou vazbu na pedagogický rozměr práce. 
Také oddíl nazvaný „Přátelství a výtvarné umění“ se může zdát na první pohled 
diskutabilní vzhledem k celkové kompozici výběru autorit, ale Zuzana Opltová 
dokazuje, že se citlivě učí číst myšlenkou zprávu dotyčného díla a dokáže nalézt 
zajímavou souvislost se zaměřením její práce. Chybí tu ale určitá hlubší úvaha k této 
části, která při dodržení autorčina schématu by byla buď v úvodu nebo na konci 
kapitoly. „Odstavce“ „Automatická kresba“, „Informel“ a „Art brut“ působí jako solitéry, 
po zpětném přečtení však mají jistě své místo v práci. Pokud jde o zpracování 
výtvarného projektu, autorka nejspíše cítí největší sounáležitost s Kateřinou Šedou, 
kterou uvádí znovu na str. 23. 
Pokud se jedná o zapojení tématu do didaktického projektu, posluchačka si 
uvědomuje velký potenciál možností využití. Zde se opět odkazuje autoritám jako je 
Kateřina Šedá nebo Markéta Ottová. V této souvislosti by bylo také jistě zajímavé 
zhodnotit pojem „manipulace“, který se latentně skrývá v jádru celé problematiky. 
V jednotlivých úkolech, které Zuzana Opltová připravila je znát velmi malá zkušenost 
zhodnocení výtvarných prostředků v rámci tématu. Zde se opět projevuje, že určitá, 
byť krátká zkušenost v pedagogické praxi by nebyla na škodu a byla by nejspíše ve 
prospěch nejen této práce. Toto však nelze přičíst za vinu posluchačce, vize 
pedagogického projektu / úkolů však by měla být více organičtější ve všech krocích 
záměru realizace.    
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