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Předložená práce v mnoha směrech nenaplňuje zadání.  Především postrádám anoncovaný vznik a 

vývoj volného závěsného obrazu. K jistému překvapení schází tento klíčový pojem i mezi klíčovými 

slovy. Zadání je plytké a nicneříkající. Ostatně zásadně problematický je i samotný pojem volný 

závěsný obraz (který má autorka zkoumat), jenž považuji za novotvar a který odborná literatura 

jednoduše nezná.

Pro skutečně erudované členění malířského artefaktu je klíčová podložka malby, která se úzce pojí se 

specifickými fyzikálními a chemickými vlastnosti všech obrazových složek. Pojem závěsný obraz vnáší 

do výtvarné teorie a praxe Bohuslav Slánský v 50. letech 20. století, když jej vymezuje vůči dalším 

dvěma kategoriím – nástěnné malbě a polychromované plastice. Snahu o redefinici v intencích 

„zavěšování obrazu do domácností či galerií“ považuji za úsměvnou, ale bohužel také neodbornou a 

povrchní, jakkoliv možnou.  

Předložená práce má, mimo jiné, především tyto nedostatky:
1 nepřesné používání pojmů a termínů, a to jak v teoretické části, tak v části didaktické 
2 nesprávné informace
3 nelogické a nekoherentní tvrzení
4 nesouvislé řazení myšlenek
5 nesprávné členění vět, které někdy zcela popírá větnou stavbu češtiny
6 nesprávná interpunkce, která v souvislosti se vším výše uvedeným místy zcela znemožňuje 
porozumění textu.
7 nesourodá formální úprava

Ad 1:
Volný obraz, přenosný obraz, závěsný obraz, vizuální obraz… Pojmy zůstávají bez vysvětlení a 

zaměňují se.

Vymezení pojmů se odehrává převážně v rovině autorčiných pocitů („V malířství pojem portrét ve 

mne vyvolává představu o plošné podobizně člověka…“ str. 28), a ač jsou jim vyhrazeny kapitoly či 

podkapitoly, mají většinou jen několik málo řádků. Tak např. vývoj závěsného obrazu (str. 21 a 22) má 

sedm řádků, definice portrétu na str. 28 má čtyři řádky. V této souvislosti je pak například nesmysl 

tvrdit, že "citlivé vnímání patří mezi nejhlavnější vyjádření" (str. 62). Vnímání jistě není vyjádřením!

Ad 2:
Výčet galerií, které autorku inspirovaly v bakalářské práci, je opravdu pouhým výčtem. Zdůvodnění, 

respektive objasnění inspirace výstavními počiny se nekoná. Výčet je navíc chybný – např. Colloredo-

Mansfeldorský palác! Pokud má autorka na mysli barokní budovu s neorokokovým průčelím v Karlově 

ulici, pak by bylo dobré uvádět Colloredo-Mansfeldský palác. Dále mezi výstavními prostory Galerie 

hlavního města Prahy uvádí 2. patro Staroměstské radnice, přičemž GHMP tento prostor opustila 



v červenci 2013 a přesunula tamní program právě do zmíněného Coloredo-Mansfeldského paláce (viz 

výroční zpráva GHMP)! Také pokud jde o Bílkovu vilu v Praze a jeho rodný dům v Chýnově, dochází 

k záměně pojmů…

Ad 3:
Autorka např. na str. 9 tvrdí, že obraz je trojrozměrný předmět. Na str. 10 a 11 je to trojrozměrné 

těleso, avšak na str. 14 je obraz dvojrozměrným předmětem…

Ad 4:
V podstatě v celé práci. Doporučuji si ji přečíst. Na str. 10 se 2x opakuje totéž souvětí ...

Ad 5:
„…tovše ovlivňuje naše vnímání.“ (str. 10)
„Pokud se ocitám v dopravním prostředku, jako například mám, namysli městskou hromadnou 
dopravu.“ (str. 62). 
Na mnoha místech vypadávají předložky, slova i kusy celých vět. 

Ad 6:
Např. str. 10 – 7x chyba v interpunkci. Dále množství chyb ve spřažených vazbách, skloňování. Chyby 

v přivlastňovacích zájmenech „můj x svůj“. 

Ad 7:
Vytvoření zkratek ZO a BP považuji za nevhodné a bez vysvětlení i nesrozumitelné… Vložený text 

z wikipedie (str. 31) má odlišnou barvu atd. Část práce je zarovnaná do bloku, část na levou stranu. 

Množství chyb typografických (schází mezerníky, jinde zůstaly dvě tečky na konci věty apod.). 

Nesourodé číslování odkazů (někde jsou tučně, jinde ne, někde horní index, jinde plná velikost, a i ta 

se mění – str. 25).

Práci považuji v mnoha směrech za nedostatečnou a ze shora uvedených důvodů ji nedoporučuji 

k obhájení. 
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