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1. Vedoucí práce PhDr. Jan Velíšek, Ph.D. představil bakalářskou páci. Oceňuje 

angažovanost a aktivitu studentky. Performativní rozevlálost se však vtiskla do práce. První 

část je dotažená a vyčištěná druhá část se vykazuje určitou skicovitostí (nepodložená tvrzení, 

nepřesnosti a zavádějící formulace). Rovněž jako negativum zmiňuje absenci komparace. 

Třetí část – praktická vypovídá o umělecké vyzrálosti studentky. Její citlivost. Didaktická část 

je v podobě návrhu – neověřených zadání. Posudek shrnuje slovy odvážná, ale stylisticky 

nepřesné s drobnými gramatickými chybami. 

2. Uhl – zodopovědnost kreativita se zdrojovými materiály. Popis jednotlivých prácí, 

jazyk kultivovaný, struktura propracovaná, schopnost pracovat s literaturou , formální i 

obsahová vyspělost . Postrádá informace z oblasti psychologie. Didaktická část – úkoly jsou 

podložené a částečně ověřené. 

3. Studentka popisuje svou práci. Zejména svůj přístup k tématu, svůj cíl a záměr. V 

první části charakterizuje ideové a kulturní pozadí fenoménu performance. Porovnává 

výroky umělců, kunshistoriků a doplňuje je o vlastní postoje. Následuje část, dochází ke 

komparaci jednotlivých umělců a to napříč historickými styly počínaje 17. století až do století 

současného. Zdůvodňuje důvody svého výběru. Dále charakterizuje svůj praktický výstup v 

podobě čtyř akcí, z nichž některé nebyly realizovány.  Dokládá je fotografickým materiálem, 



které doprovází slovním doporovodem – jak akce probíhala, osobní prožitky, osbní vztah k 

prostoru i času. V didaktické úkoly míří jsou směřovány do mimoškolního prostředí. 

Naposled shrnuje závěry práce. 

4. Komise se přesunula k praktickým výstupům. Kornatovský – se ptá na význam a 

zpracování  fotografických výstupů.   

5. Kornatovský – Jakou roli ve výběru hraje sv. Terezie? Studentka zdůvodňuje důvody 

svého výběru. NÁSLEDUJE VOLNÝ DIALOG MEZI STUDENTKOU a Kornatovským. 

Hůla se ptá na detaily akcí (čas, prostor, podmínky prožívání, asistence).  Kdo Vám asitoval 

při performancích? Následně zmiňuje jistá nebezpečí spojené s performativní výpovědí. Na 

veškeré otázky studentka citlivě odpověděla.     
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