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Petra Kurutzová se pustila do nelehkého řešení problému jak uchopit téma „Divný svět“. Téma 

samotné je velmi široké a posluchačka si v něm úspěšně dokázala najít svou polohu. To se asi nejvíce 

projevuje v jejím výtvarném pojetí, ale nelze jí rozhodně vytknout, že čtenáře současně poměrně 

obsáhle uvádí do jakési analýzy jednotlivých pojmů divný a svět. To může být v určitém smyslu 

zavádějící, ale studentka prokazuje, že se umí dopátrat k celistvému celku, který nepostrádá detaily, 

které všemu dávají smysl. 

Velmi citlivě se dotkla spojitosti normality a abnormality v souvislosti s určitými pravidly. Týká se to 

také způsobu bytí ve vnějším a vnitřním světě, takže vlastně vtipně došla k jakési metafoře v podobě 

motivu výkladních skříní. Petra jakoby určitým zaklínadlem navrací do života předměty, které pozbyly 

svou specifickou platnost a hravě vytváří tak nové situace. Není tedy v tomto případě důležité její 

výtvarné ztvárnění konfrontovat s veřejným prostorem. Petra Kurutzová dokáže být také velmi 

vnímavá ke svému okolí, světu který průběžně podrobuje vlastnímu zkoumání. To se například 

zajímavě ukazuje na  příběhu s kupou hlíny či podivnému příběhu s figurínami na terase před 

obchodem. Divnost, záhadnost z pozice subjektu by se ztratila, kdyby posluchačka se snažila domoci 

nějaké racionality, která stojí jevy ve veřejném prostoru. V tomto ohledu se posluchačka na svět dívá 

zajímavě, je velmi kreativní, nepostrádá však také schopnost za určitých okolností objektivizovat, aby 

práce měla svou relevantnost v kontextu s výchovným a vzdělávacím prostředím, pro které je určena. 

Petra Kurutzová ve svém didaktickém náhledu představuje několik témat, která uspokojivě 

odpovídají tomu, jak studentka téma Divný svět teoreticky i výtvarně uchopila a jak by bylo pro 

zvolenou skupinu vhodné přiblížit. Je znát, že studentka v tomto ohledu potřebuje praxi, bylo by 

zapotřebí více témata usadit s výtvarnou scénou. Pravda je také, že se studentka velmi málo věnuje 

v teoretické části souvislostem tématu s určitými uměleckými, výtvarnými autoritami. 

Bakalářská práce je po formální stránce až na výjimky bez větších chyb, bylo by ale vhodnější lépe 

vizuálně prezentovat svůj výtvarný projekt zvlášť proto, že má Petra určitá pravidla nastudovaná.  

 

 

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
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