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Úvod práce působí nadějně. Autor stručně ale přehledně seznamuje se zaměřením své 

bakalářské práce. Upřesněním některých dílčích problémů – např. míry vztahu krajiny 

k tématu práce – zdánlivě předchází nedorozuměním. Přesvědčivě působí i stručná 

charakteristika jednotlivých částí práce. Dokonce jsem měl i dojem, že práce je psaná 

kultivovaným jazykem – varovné však byly poměrně časté gramatické chyby. 

    Při čtení následujících kapitol se úvodní optimismus postupně vytrácel. Autorovo tvrzení, 

že „převážně o krajinomalbu skutečně jde, nicméně jedná se mi především o vnímání 

zmíněného tématu“  se ukáže jako řešení chytré horákyně a zavede další pojednání do 

bludného kruhu. Na krajinu je důsledně zaměřena kapitola 1.1. Vztah přírodní a kulturní 

krajiny v současném českém malířství. I zde se však projevuje nedůslednost, např. 

v podkapitole věnované vedutám Ivany Lomové. O vedutě se dá mluvit jako o městské 

krajině, horší už je to se vztahem přírodní a kulturní krajiny v ulici Janovského. Výběr malířů 

a jejich prací mapujících zvolené téma v časovém rozmezí tří let se mi zdá poněkud 

diskutabilní. Na jednu stranu je dobře, že autor akcentuje současné umění žhavé přítomnosti, 

na stranu druhou je tento vzorek svou razantní časovou redukcí značně omezený. Postrádá 

totiž alespoň náznak vývojového procesu sledované problematiky. Citelně zde postrádám 

ortodoxní krajináře druhé poloviny 20. století Ivana Ouhela a Františka Hodonského. Jejich 

pojetí krajiny se týká jak specifického pojetí vztahu prostoru, barvy a hmoty, tak i vztahu 

přírodní a kulturní krajiny  (Ivan Ouhel by navíc mohl být i v následující kapitole). Stejně 

citelně mi chybí i industriální krajina.    

   Nesporně kvalitnější je následující kapitola Malba a jiná média, a to jak dobrým výběrem 

autorů a děl – i když opět časově značně redukovaným. Ta se , na rozdíl od předcházející 

kapitoly, přímo vztahuje k názvu práce jako jejímu hlavnímu tématu. Ovšem již vztah titulu a 

podtitulu práce navozuje pocit schizofrénie a samotná koncepce teoretické části práce tento 

pocit potvrzuje.  

 Jestliže v souvislosti s úvodem jsem zmínil celkem kultivovaný jazykový projev 

znehodnocený občasnými gramatickými chybami, pak v dalších kapitolách jde úroveň 

jazykové kultury strmě dolů; spisovné vyjadřování se střídá s hovorovou češtinou a především 

je jasné, že práce neprošla ani letmou jazykovou korekturou. Často se bezprostředně za sebou 

opakuje totéž slovo, hrubé chyby rostou jako houby po dešti, často chybí i slovesa atd. 

Gramatickou lahůdkou je věta „Od počátku my bylo jasné…“. 

Rozhodně nejlepší částí práce je část výtvarná, a to především nespornou výtvarnou kvalitou 

autorských prací, ale i – ve srovnání s ostatními částmi práce – celková koncepce tohoto 

bloku. Didaktická část je stejně koncepčně rozpolcená jako teoretická. 

Kuriózní je i grafická úprava bakalářské práce, pro kterou by se hodil název „grafický 

ementál“. Tolik prázdných míst v závěrečné práci jsem ještě neviděl. Reprodukce jsou tak 

malé, že na nich není téměř nic vidět, k tomu ještě řádkování 2. 

 Pro obhajobu doporučuji připravit si dva okruhy otázek  

1. Vysvětlete kritéria pro výběr pracovní skupiny pro první blok didaktické části 

2. Zkuste rozšířit vzorek malířů v 1.kapitole teoretické části 
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