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Teoretická část práce: 
Autorka ve zvoleném tématu “Objekt jako ústřední bod v prostoru”  osobitě popisuje myšlenkový vývoj práce, tak, že jsou 
sledovatelné jednotlivé kroky a rozhodnutí, vhodně doplňuje své výtvarné rozhodnutí i teoretickou a didaktickou část o 
reference současných autorů a citace. V úvodu práce v podkapitole "Co znamená ústřední" si autorka klade otázkou 
centrality prostoru, logicky si bere příkladem centrální řešení měst a téma dominanty, monumentu, postupnou 
argumentací dochází k poznatku, že centralita se nemusí vztahovat pouze k osovému středu, či k něčemu hmotně 
velkému, ale, že může jít o zájem, naši pozornost upřenou k určitému i nepatrnému místu. V části “Proč příroda” autorka 
literárně čtivě prochází historií  zobrazovaní a prožívání krajiny a dochází až k ekologickým otázkám a k vysvětlení 
vlastního zájmu a vztahu k tématu. Této části by slušely reprodukce k citovaným uměleckým dílům. V pasáži “Místo 
realizace” autorka naležitě analyzuje zvolené místo (Park v Radlicích), studuje je pomocí map a leteckých snímku, 
přestavuje si jeho podobu v odlišných vývojových fázích. V podkapitolách “Světlo, Tma a Zataženo” autorka senzitivně 
předává své zážitky z vybraného místa v různých proměnách, počínaje přívětivým slunečným dnem, kdy místo působí 
pozitivně, přes noční návštěvu místa, ve které musí nastalý pocit strachu přetavit v opětný pocit známosti a bezpečí 
místa přes rozsvícená okna přilehlých domů, až k zážitku zataženého dne a vrzajících stromů, kde se vrací pocit 
odtažitosti místa a melancholie. 
 
Vlastní výtvarná práce: 
Autorka před hlavní výtvarným projektem chtěla zvolený prostor poznat skrz sérii menších přípravných prací. Ve své 
úvaze o přístupu zmiňuje práce umělce A. Goldsworthyho, což vnímám jako vhodné. Stejně tak jako zmiňovaný umělec 
používá autorka materiály nalezené na místě tvorby, tedy přírodniny, a svými intervencemi se snaží místo doplnit a ne je 
narušit. Samotné akce reagují na světelné okamžiky, vržené stíny, vztahy stromů, emocionalitu a estetiku místa. Každá 
přípravná práce je prezentovaná jednou barevnou fotografií, i zde bych doporučil následovat příkladu umělce A. 
Goldsworthyho, který i dokumentaci vnímá jako nedílnou součást díla. Fotografie, které autorka pořídila, mnohdy 
neumožňují rozpoznat intervenci v plném vyznění, aniž by bylo potřeba textového vysvětlení. Celá tato část je po stránce 
literární velmi zdařilá, autorka deníkovým způsobem chronologicky zapisuje úvahy jednotlivých návštěv místa, všímá si 
drobností a dokáže je vhodně analyzovat. Současně je tento popis práce velmi vhodně doplněn o odkazy na autory, kteří 
se zabývají obdobnými otázkami. Autorka se rozhodla ve své závěrečné práci pro prostorové zvýraznění stínu několika 
stromů, jednalo se jí o vztyčení stínu do prostoru, použila k tomu opět nalezené přírodniny (klacíky). Na vrchol vzniklého 
plůtku autorka nainstalovala červenobílou pásku, kterou celý tvar zvýraznila. Tímto finálním zásahem se práce odlišila od 
prací předchozích, kde byly intervenčními nástroji pouze přírodniny. Díky pásce používané k uzavření, vymezení dostala 
akce vizuálně výraznější ráz, který je takto patrný i na fotodokumentaci práce. Otázkou je, zdali se tímto krokem jinak 
poetická akce zhmotnění stínů nestala méně vizuálně senzitivní. I zde bych poukázal na důležitost fotografické 
dokumentace, je vhodné uvažovat, z jakého místa fotografie vznikne, tak, aby prostor byl zachycen v tom správném 
úhlu, světle atd. 
 
Pedagogická část práce 
V didaktické části autorka převádí své zažity a zkušenosti do série výtvarných aktivit, které mají umožnit žákům 
smyslovou a fyzickou zkušenost s přírodou, prostorem. V první činnosti, kterou autorka realizovala na základní škole v 
Kamenici u Prahy s 1. a 2. třídou se jednalo o tvorbu plošné animace za použití přírodnin, jejímž ústředním motivem byl 
ornament, ve druhé aktivitě šlo o koláž z přírodnin. Třetí aktivita se od předchozích lišila díky zapojení tématu stínu, čímž 
se autorka přímo propojila s tématem své práce. Jednalo se o záznamy stínu přírodnin a dokreslení asociovaných tvarů 
jednotlivých stínů, či jejich propojení. Tento nápad mně připadá výtvarně nosný. Autorka sama zmiňuje ve zpětné vazbě, 
že pro 1. a 2. třídu byla  činnost ve své nutnosti koncentrace náročnější, vnímám tedy jako pozitivní schopnost kritické 
reflexe. Oceňuji také četné návrhy na pedagogické rozvedení v závěru práce, které svědčí o zájmu autorky pro rozvinutí 
tématu v pedagogické podobě. 
 
Otázka k obhajobě: Jakou roli ve Vaší výtvarné práci hrála dokumentace intervence a jaká další dokumentační media by 
jste do budoucna použila? 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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