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Autorka se zabývá tématem recyklace ve výtvarném umění, důvodem jejího zájmu je snaha o 

prohloubení teoretického zázemí k vlastní praktické pedagogické činnosti v této oblasti. Svoji 

práci takto vázanou na svoji vlastní předchozí činnost chápe jako případovou studii fenoménu 

recyklace v umění 20. století, tvořivosti, environmentálního vzdělávání a komunitních 

projektů zabývajících se recyklací.  

Práce však takto obsahuje množství témat, která jsou spřažena spíše vlastní potřebou autorky 

než vnitřní logikou, takže se však jedná spíše o výklad jednotlivých navržených témat než o 

zkoumání jejich provázanosti. V tomto výkladu autorka prokazuje specifický zájem o umění 

20. století až do jeho aktuálního stavu (poslední bienále v Benátkách). V této informativní 

části je těžiště práce, v němž se autorka pokouší o třídění sledované linie umění (pars pro toto, 

ready-mades, surrealismus, přímá řeč reality /pop-art/, sociologie objektu, koncept, poor-art, 

postmoderna – na expozici posledního bienále v Benátkách zkoumá, jak jsou tyto tendence 

zastoupeny v aktuálním výtvarném umění.   

Vzhledem k proklamovanému cíli práce by po tomto popisu současného stavu mělo 

následovat vysvětlení, jak jednotlivé přístupy k recyklovanému materiálu a typy tvorby 

recyklovaného umění užít v metodice vlastní výuky práce s recyklovanými materiály. Bylo by 

tak užitečné, kdyby autorka zaměřila svoji pozornost na pedagogickou činnost, s níž má 

praktické zkušenosti a ke které směřuje. Zkušenosti z výtvarné práce s recyklovanými 

materiály sice existují, avšak metodické souvislosti jejich tvorby s uměleckou tvorbou 

v českém kontextu zatím zpracovány nejsou. 

Z tohoto pohledu se jeví nadbytečnou odbočkou uvádění evropské politiky životního prostředí 

a souvisejících informací o environmentálním vzdělávání, když přínos výtvarné a tvůrčí snahy 

k nim není uveden (je environmentální výchova úspěšnější s tvořivou a uměleckou tvorbou 

z recyklovaných materiálů, nebo ji lze úspěšně provádět i bez toho?). Předpokládám, že ve 

své praktické pedagogické činnosti byla posluchačka nucena si na takovéto otázky odpovídat, 

v bakalářské práci je však opomněla uvést. 

Práce dokládá schopnost autorky samostatně zpracovat zvolené téma a vyhovuje požadavkům 

na bakalářskou práci, vzhledem k výhradám, uvedeným v posudku, však navrhuji hodnocení 

dobře. V případě kvalitní obhajoby a vysvětlení metodiky výtvarné práce (jaké způsoby 



inspirace jsou užívány, jaká je motivace, jak jsou tvůrci vedeni v tvůrčím procesu a jaký vliv 

na další tvorbu má komunikační ověření výsledků) s recyklovanými materiály se nebudu 

bránit i ocenění velmi dobře. 
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