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Monika Švajková přistupuje k tvorbě bakalářské práce velice zodpovědně. Je si od počátku vědoma 

nutnosti výběru teoretických informací, protože zpracovávaná tematika je široká. Svou práci chápe 

jako „dílčí teoretické zkoumání“ (s. 8), které následně aplikuje ve vlastní tvorbě. Snaží se o solidní 

teoretickou průřezovou studii, kreativně pracuje se zdrojovými dokumenty, které také s precizností 

sobě vlastní uvádí. V první části se věnuje tematice performance, dále pak zachycení emocí v dějinách 

umění, a to na základě rozboru vzorku promyšleně zvolených uměleckých děl, na kterých 

dokumentuje proměny uměleckých přístupů a zobrazování postupů od 17. do 19. stol. Struktura 

bakalářské práce je promyšlená, jazyk kultivovaný, autorka ovládá literární styl plný metafor. M. 

Švajková prokazuje v rámci teoretické části nejen schopnost zacházet s odbornou literaturou, ale také 

hloubku vlastních úvah a tvůrčí přístup. Svou práci pojednává stejně jako vlastní „performance“ – 

snaží se o pomalé a postupné nacházení poznání… (s. 36). 

 

Z hlediska formálního je práce srozumitelně a přehledně členěná, typografie nechává vyniknout 

obsahům. Vhodně vybraný obrazový materiál je včleněn přímo do textu. Pokud cokoliv v úvodní 

teoretické studii postrádám, pak snad více informací z oblasti psychologie (např. pojednání o 

„excitovaných stavech“) a estetiky. 

 

Praktická část. Musím přiznat, že jsem ráda, že autorka nezkoušela realizovat svůj první návrh 

performance s názvem „Do konce“ a je tedy stále mezi námi a může obhájit svou vynikající 

bakalářskou práci. Performance „Oceán“ inspirovaná akcí Tomáše Rullera „Za stání“ (1983) 

dokumentuje hloubku prožívání M. Švajkové. Vhodně zvolená je opět i řada snímků autorky, včetně 

srovnání s obrazem C. D. Fridricha „Mnich na břehu moře“. Performance „Dotek“ dokládá senzibilitu i 

vášnivost autorky. Dokumentace a artefakty z performance „1927 minut“, stejně jako její písemný 

záznam nám poskytují možnost přiblížení se osobním prožitkům autorky pražské a portugalské tmy. 

 

Didaktická část je věnována výtvarným úlohám pro mimoškolní vzdělávání. Navrhované úkoly jsou 

promyšlené a mají hluboký prožitkový, ale i vzdělávací potenciál. Jeden z úkolů je také úspěšně 

ověřen.  

 

Práce naplňuje zadání a požadavky kladené na bakalářskou práci. 

 
 
Otázky k obhajobě: 

1. Objasněte souvislosti vybraných příkladů uměleckých děl zobrazujících lidské emoce s dále 

rozvíjenou tematikou performance. 

2. Lze zařazovat performance také do běžné výuky na základní či střední škole? Jakým způsobem? 
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