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Hodnocení práce:
Autorka sa v bakalárskej práci zaoberala problematikou, ktorá trápi, ale istým
spôsobom aj ozvláštňuje, každé mesto. Graffiti a street art je témou, ktorá je
pomerne často spracovávaná. Svoje relatívne veľké zastúpenie má na internetových
stránkach, blogoch, ale aj v knižných publikáciách. Autorka sa rozhodla čerpať
predovšetkým z internetových zdrojov. Tých knižných, zameraných na graffiti a street
art, je v práci zastúpených o niečo menej.
Bakalárska práca má logickú štruktúru. Autorka v práci podáva stručnú históriu
graffiti a street artu, výber významných autorov, prehľad štýlov a techník miestami
doplnených aj vlastnou fotodokumentáciou, inokedy vyhľadanou z internetu. Pre
potreby bakalárskej práce si autorka taktiež vytvorila archív vlastných fotografií graffiti
a street artu z centra Prahy a urobila menší prieskum v oblasti tejto subkultúry
v spolupráci so správcom internetovej stránky www.xgraffiti.wgz.cz. Mimoriadne
oceňujem štvrtú kapitolu, kde autorka mohla využiť poznatky zo svojej praxe a svoj
pohľad na túto problematiku. V piatej kapitole sa študentka zameriava na výtvarný
a pedagogický pohľad na graffiti a street art. Túto kapitolu hodnotím ako zaujímavú,
ale istým spôsobom ešte nedokončenú, predovšetkým po stránke konceptovej
analýzy a podrobnejšieho a prehľadnejšieho spracovania jednotlivých hodín.
Autorka dohľadala a prácu doplnila o ďalšie informácie, ktoré jej predtým
v práci chýbali. Autentické výpovede graffiti a street art umelcov lepšie včlenila do
textu. Text sa tak stal hutnejší, zrozumiteľnejší a nabral na svojej výpovednej
hodnote. Mrzí ma však, že táto verzia bakalárskej práce nebola so mnou žiadnym
spôsobom skonzultovaná, pretože si myslím, že práve pri písaní piatej kapitoly by
som študentke mohla poskytnúť cenné rady a tým sa mohla vyhnúť spomínaným
nedostatkom.
Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na
bakalářskou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.
Celkové hodnocení práce známkou: velmi dobře

