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Studentka  Petra  Kurutzová  ve své bakalářské práci zaujme už v úvodu citlivým a vzácně výstižným charakte-

rizováním svého tématu. Rozsáhlá a precizně formulovaná struktura v uváděných příkladech svědčí o autorčině 

snaze dobrat se podstaty a jít od detailu k celku. Nenechává nic náhodě a velmi obtížné téma se snaží nahléd-

nout z mnoha možných interpretací. Zaujme zejména v částech Div jako zjev, zázrak, údiv, anomálie. Svet ako 

pohyb str. 23, Heideggerova teorie o danosti do světa, případně část Hranice světa str. 22 jsou vedle teoretických 

reflexí zároveň případnými inspiracemi a opěrnými body pro vlastní systematickou analýzu, kterou uplatňuje 

zejména v rozsáhlé části věnované výkladní skříni a hromadě.

Výkladní skříň pojímá jako trojrozměrný, anomální prostor s vlastním plynutím času jdoucí mimo reálný svět a to 

co lze nazvat v tradičním slova smyslu – kulturou . Výkladní skříň stejně jako hromada v praktické části svědčí o 

autorčině badatelské povaze, která je ale výrazně stimulována sugescí a fascinací. Vzniká tak v podstatě výsled-

ný dojem směsice racionality a emoce, v němž se autorka snaží uchopit něco, co by jí zároveň mohlo snadno 

protékat mezi prsty jako cosi divného, byť zdánlivě zákonitého.

 

Svědčí ve prospěch studentky, že se tak úplně neděje – a v jejím případě pokus o vytvoření pevného systému a 

ohraničení – vymezení jakýchsi mantinelů pro divnost se přece jen daří a lze s ní v mnoha případech najít spo-

lečnou řeč. S vírou a předpokladem, že snad v budoucnu dojde k transformaci obsahu od sociologie a analýzy 

k syntéze a harmonii výtvarných forem. K tomuto předjímání mne paradoxně opravňuje i celková nevyrovna-

nost práce mezi teoretickou a didaktickou částí, do níž studentka nevkládá stejný díl kreativity a zaujetí. Tech-

nicky: V textové části bakalářské práce je chybně uvedeno stránkování o dvě stránky zpět oproti stránkování 

uvedeném v záhlaví obsahu. Chybí CD.

Práci navrhuji k obhájení.

Otázky:

1) Pokuste se zařadit Vaši vlastní tvorbu do kontextu současného umění.

2) Zhodnoťte Vaši práci a najděte nejdůležitější momenty pro úspěch při výuce s dětmi. 

Jiří Kornatovský
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