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Justina Trlifajová si vybrala téma, které je obtížné a vyžaduje velký nadhled, ale ne 
zase odstup. Slovo „pouto“ generuje mnoho zajímavých otázek a pokud si člověk 
sám uvědomuje, co znamená tento termín pro něj osobně, záleží pak na každém, jak 
určité motivy přenese, transformuje do své tvorby. 
Z tohoto pohledu je mi jako vedoucímu práce líto, že jsem neměl časově větší 
možnost s Justinou Trlifajovou diskutovat nad daným problémem a vyvarovat tak dílo 
určitých klišé. 
Je ale potřeba zdůraznit, že posluchačka velmi intenzívně a poctivě hledala cestu 
svého vyjádření. Ukotvení myšlenky je zpracováno poněkud technicko analyticky a 
Justina si to do jisté míry uvědomuje, protože na str. 7 je tabulka, kde posluchačka 
demonstruje určitý princip, který pak ale níže komentuje způsobem, jenž tento 
obecný přístup zase zpochybňuje. Je pravda, že lidé mají tendenci rozdělovat svět 
na dobro a zlo, ale také se každý v životě setkal s tím, že není jen černá a bílá. 
Záleží ovšem na tom, jakým způsobem k tomuto faktu přistupujeme. Pokud tedy 
chápeme pouto jako předmět který nás omezuje, v určitých situacích bychom byli 
raději s tímto elementem spojeni, jako například na záchranném laně nad hlubokou 
propastí. Posluchačka racionálně zkoumá své téma, jakoby se maximálně snažila 
neudělat chybu za hojné podpory odkazů a citací, ve kterých se pak poněkud ztrácí 
její osobní názor. Je však potřeba zdůraznit, že studentka cítí správně navzdory 
těmto faktům. Je také škoda, že rozhovor s Pavlou Pečinkovou neuvedla celý, práce 
by tím jistě získala na přitažlivosti.    
Justina Trlifajová ve své bakalářské práci postupuje lineárně, aby poskytla historický 
vhled v rámci řešeného problému, který je soustředěn především na vztah muže a 
ženy. Je zajímavé, že již zmiňovaná tabulka pozbývá určité platnosti, protože na str. 
25 Justina píše o vztahu abstraktním, poutu, který se stává vlastně konkrétní. 
Dle výběru výtvarných děl je patrné, že by Justina ráda viděla vztah muže a ženy, 
popřípadě dvou lidí,  jako ideální pouto, které spojuje v jeden harmonický celek, 
sama si je však vědoma, že to tak není a ani často nemůže být ve smyslu obecné 
definice. Proto nejspíše používá slovo „napětí“, které je příznačné i pro její výtvarnou 
tvorbu. Obrazy působí jako určitá ilustrace jistého boje dvou stran a také obavy 
z nerovnováhy. 
Posluchačka realizovala svou vizi uplatnění svého tématu v pedagogické praxi 
v rozsahu, který pro tento formát práce sice není nutný, ale potřeba zdůraznit, že se 
velmi svědomitě snažila problém uchopit a cenné je také to, že je schopná vlastní 
reflexe výsledku projektu.  
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