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Práce odpovídá zadání a ve všech třech částech je naplňuje. Studentka projevuje o zkoumanou oblast výrazný 

osobní zájem. Položila důraz (s ohledem na téma zřejmě logicky) na osobní zkušenost a především na 

praktickou část práce. Aktivně o tématu debatovala a konzultovala dílčí problémy. Nelze však nezmínit, že se 

jistá performativní rozevlátost autorky vepsala do konečného textu a práci svým způsobem poznamenává…

Úvod práce je jasnou a komprimovanou informací (str. 8), následovanou představením pojmu (okolnosti vzniku, 

definice, etymologie). Polemika s Allanem Kaprowem, pokud jde o jeho definici, je mile bezprostřední, 

přiměřeně osobní a pro mě přesvědčivá. Možná schází obecnější úvod či propojení mezi kapitolami 1.1 a 1.3. 

Právě zde byl prostor pro objasnění společných principů formálně odlišné práce s excitovanými stavy 

v minulosti a současnosti (respektive blízké minulosti). Zatímco první polovina teoretické části práce (1.1 a 1.2) 

je relativně čistě dotažená, až na některé překlepy (str. 13, 15, 16…) obsahově i formálně (stylisticky) „dospělá“, 

je druhá polovina této části jakýmsi pracovním konceptem, skicou (což však lze vnímat i jako záměr, snahu 

reflexivní část formálně odlišit). Vykazuje (bohužel) řadu „nedokonalostí“: od prapodivných pádových vazeb a

slovesných tvarů až po nepodložená či sporná tvrzení (baroko jako „první komplexní směr“ – str. 19.). Této části 

práce také škodí jisté nepřesnosti či neobratné, zavádějící formulace: Los Capricos nejsou Hrůzy války, ale 

Rozmary, a především nejsou malbami (str. 21). S tvrzením, že „…Berniny byl jedním z nejzbožnějších umělců 

Říma…“ by bylo lze také polemizovat... Škoda, že avizovaný provázaný vztah mezi Berninym a Marinou 

Abramovič (str. 17, kap. 1.3) autorka nedokládá, jen oba umělce samostatně představuje a popisuje jejich díla. 

Nedochází tak ani ke srovnání přístupů (a jejich pozadí), ale pouhému konstatování. Přitom právě komparace 

by byla tak přínosná… 

Praktická část je zcela nepochybně nejsilnější součástí celé práce! Je zřejmé, že je zdrojem energie, z níž se vše 

odvíjí. Autorka se zde představuje jako citlivý umělec s pochopením pro nenápadné, všední události. Schopnost 

povýšit všední na nevšední a nevýtvarné učinit výtvarným konvenuje s obhajovanou (obhájenou!) polemikou 

s Kaprowem v teoretické části. Hledáním sebe sama skrze performance, zážitek skutečnosti rámovaný 

tělesnými a duševními limity, rehabilituje a priori nevýtvarnou gnozeologii a vytváří z ní legitimní prostor pro 

umění. A nutno podotknout, že s velkou (již zmíněnou) citlivostí. 

V didaktické části oceňuji důraz na zviditelnění tvůrčího procesu a vytváření širšího pohledu na umění skrze tuto 

zkušenost. Cesta, nikoliv cíl by měla být podstatným prvkem výtvarné edukace i mimo performance, tedy i 

v klasických disciplínách (malba, kresba apod.). Úlohy jsou převážně neověřeným konceptem – návrhem (zcela 

v souladu se zadáním), a tak by mohly vyvolávat řadu otázek. Realizaci bych doporučoval po konzultaci se 

zkušeným didaktikem a v očištěné podobě (toho si je ostatně autorka vědoma – viz závěr, str. 64). Především 

zadání úlohy a její rozsah by měly být jasné, pevné a srozumitelné.

Předloženou práci považuji za inspirativní a obecně odvážnou (protože otočenou k blízké minulosti a 

současnosti, a navíc zdůrazňující proces nad výsledkem), především v praktické části za velmi citlivou a 

v dobrém slova smyslu osobní. I přes drobné pravopisné chyby, především v interpunkci, a jisté stylistické 

neobratnosti vnímám práci jako přínosnou. 
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