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Jarmila Legemzová si zvolila poměrně obtížné téma, jehož název sám možná svádí 
k určité objektivizaci problému, což dogmaticky nelze. Na celkové struktuře práce je 
vidět, že posluchačka potřebovala vstřebat množství informací související s tématem 
a chronologicky utřídit. Poznatky, které, jak sama píše, byly pro ni inspirující a 
mnohdy překvapující, velmi obratně je také využila a poskládala do teoretického 
rámce, textu, kterému vlastně není co vytknout, není možné se však ubránit pocitu, 
že z tohoto celku málo vystupuje osobnost posluchačky. Je to nejspíše tím, že 
studentka používá ve velkém množství převzaté prameny, ke kterým si ještě zřejmě 
nestihla vytvořit vlastní pevný postoj. Není tím samozřejmě míněno, že by Jarmila 
Legemzová neměla vlastní názor na „problém“, naopak velmi dobře chápe síť 
vztahů, ale teoretické práci poněkud schází osobitost, která se vytrácí se snahou vše 
obsáhnout. Výtvarná a didaktická část je oproti čistě teoretické části bakalářské 
práce v určitém nepoměru jak do šířky, tak do hloubky. V tomto ohledu by bylo určitě 
zajímavé, kdyby studentka zdůvodnila a více vysvětlila kontext použití slova 
„frekventované“, které napsala na str. 85 ve výtvarné části a také na str. 57 
v didaktické části. Pokud smysl sdělení směřuje k tvarové a materiálové diverzitě a 
také k množství lidí nacházejících se, či procházejících určitým místem, stojí toto 
tvrzení za diskusi. Na druhou stranu je nutné uznat, že Jarmila citlivě řešila finální 
prostor pro svůj výtvarný záměr. Koncept po formální stránce sice není zcela 
originální, ale ve své prezentaci dokazuje, že myšlenkový postup studentky při zrodu 
jejího výtvarného díla má kvalitativní růst. 
Velmi zajímavé místo ve výtvarné části se nachází na str.56, kde posluchačka skrze 
zrcadla podpoří opětovné uvědomění si konkrétního místa. 
Stejně tak v didaktické části lze najít velmi pozitivní moment. Z celkově úsporného 
textu této části lze vyčíst, že Jarmila Legemzová jde správným směrem, ikdyž 
nenabízí konkrétnější koncept a také je přínosné, že kromě živé práce s žáky má 
současně snahu do projektů zapojit veřejnost. 
Na závěr je potřeba dodat, že bakalářská práce Jarmily Legemzové se obešla bez 
formálních nesrovnalostí po textové stránce i stránce grafické. 
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