
    POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM, Český jazyk a výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

Student: Aneta Skotníková

Vedoucí práce: PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Název bakalářské práce: Současné české umělecké skupiny

Aneta Skotníková se ve své bakalářské práci zaměřuje na umělecké skupiny a jejich působení v

českém kulturním a sociálním kontextu. Umělecká skupina jako prostředí pro sdílení a společné 

formulování myšlenek i uměleckého názoru je pro ni také vzorem pro vytvoření tvůrčího seskupení 

žáků základní umělecké školy. Témata převzatá od současných umělců jsou základem pro společné 

přemýšlení žáků a východiskem pro jejich společnou tvůrčí práci. 

V úvodní části práce se autorka věnuje uměleckým skupinám jako kulturně historickému fenoménu, 

jejich předchůdcům a hlavním představitelům. Čím blíže současnosti, tím živěji a přesvědčivěji text 

působí. Část věnovaná současným uměleckým skupinám je zpracována na základě dostupných 

pramenů poměrně důkladně, i když je zřejmé, že Aneta Skotníková pohlíží na současné umění 

především pohledem diváka, nikoli, byť potenciálního, tvůrce. V zásadě ale práce mapuje tvorbu i 

ohlas současných českých uměleckých skupin přesvědčivě, včetně citlivého vystižení rozdílů v jejich 

zaměření, způsobu tvorby a sociálním postavení v různých obdobích české kulturní historie. 

V přípravě didaktické části autorka vycházela z tvorby současných uměleckých skupin. Z několika 

možností zvolila jednu z myšlenek skupiny Pode Bal a na jejím základě připravila projekt pro žáky 

mimopražské základní umělecké školy. Realizovaný projekt je popsán pozorně a citlivě, se zřetelem 

k různým výchozím pozicím a osobním postojům žáků, včetně stručného zhodnocení a náznaku 

pedagogické reflexe. Je zřejmé, že práce na projektu byla pro autorku zdrojem mnoha poznatků, 

které zpětně ovlivnily i její vnímání současné umělecké tvorby.

Autorka pracuje s množstvím knižních publikací i dalších pramenů, vhodně a správně využívá citace. 

S rozsahem tématu si poradila úspěšně, nutnou redukci množství získaných informací přizpůsobila 

zaměření práce na současnou tvorbu a její interpretaci. 

Slabší stránkou práce je nevyrovnaná úroveň textu; zatímco některé části jsou psány čtivě, poutavě a 

v podstatě bez chyby, jinde se setkáme s hovorovými obraty („kam vstoupilo spoustu … umělců, str. 

14), nesprávnými slovesnými vazbami (prvním krůčkům moderního umění můžeme vděčit skupině 

Osma; předěl ve vývoji českého umění na stranu avantgardy – tamtéž), nebo s nevhodnou volbou 

slov (členové skupiny se svým projevem lišili, byli individuální). Nedůslednou kontrolu textu 

prozrazuje i chyba v popisku obrázku na str. 28. 

Přes uvedené nedostatky může být bakalářská práce obhájena. 
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