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Bakalářská práce Zuzany Opltové se zabývá úžeji chápaným tématem pout.  Zdá se, že 
původní téma je směřováno z počátku spíše k tématu přátelství, později zase k tématu 
komunikace. Ony jistě všechny tyto kocepty zásadním způsobem souvisí, na druhou stranu 
jsou tak obsáhlé, že jejich stotožněním může dojít k zjednodušujícímu pohledu a 
povrchnějšímu zpracování. Teoretická část práce působí spíše jako úvaha na téma přátelství, 
je sice podložena rozsáhlými citacemi zejména z knihy Thomase Moora (některé podkapitoly 
jsou postaveny víceméně jen na úryvku z této knihy), ale ve výsledku nezaujme. Možná proto, 
že si autorka v úvodu nestanovila kromě tématu i cíl práce – co chce zjistit a na jaké otázky 
chce hledat ve své práci odpovědi.
Výběr autorů a výtvarných směrů, které nějakým způsobem dle autorky souvisí s tématem 
pout také odkrývá neujasněnost přístupu k tomuto konceptu. 
Zajímavější je experimentální část práce, kde autorka sama sebe a své přítelkyně zapojila do 
výtvarného projektu. Jde o zajímavý pokus, který by mohl být východiskem obsáhlejšího 
zkoumání konceptu reflexe a sebereflexe protřednictvím výtvarné tvorby v nějaké příští 
(diplomové) práci.
Didaktický projekt na téma přátelství/komunikace se částečně inspiruje zvolenými autoritami 
ze současného umění a je celkem rozumně sestaven. Možná postrádá trochu odvážnější 
zapojení širšího spektra technik/postupů.
Po formální stránce bych vytkla ne příliš vstřícný tok textu, který se obtížně čte, přičemž i 
citace nejsou odlišené a ztrácí se.
Otázky k obhajobě:
1. Pokuste se stručně charakterizovat, co uskutečněné výtvarné dialogy prozradily o přátelství 
a poutech se zúčastněnými kamarádkami. 
2. Dokázala byste vymyslet pro práci s dětmi v libovolném prostředí i jiné, než klasické 
postupy kresby, malby, nebo fotografie? Navazuji na Vámi citovaná díla současného umění 
akce.
3. V závěru uvádíte: „Již v tuto chvíli mě napadají další možnosti, jak experimentovat s 
přátelstvím ve výtvarné tvorbě.“ Uvěďte několik příkladů.

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením: velmi dobře.
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