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OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ 

Osobní zaujetí téma-

tem 

vysoké průměrné malé neuspokojivé 

X    

Splnění cíle a zadání 

BP 

úplné z větší části částečné nedostatečné 

X    

Výběr literatury bez výhrad vyhovující neúplný nedostatečný 

 X   

Teoretické zpracování  

tématu  

výborné průměrné spíše nízké neuspokojivé 

X    

Samostatnost a pů-

vodnost zpracování BP 

vysoká uspokojivá nesamostatná kompilát 

X    

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 

X    

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 

 X    

Stylová úroveň BP  výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 

X    

Inspirativnost BP vysoká uspokojivá nižší nepatrná 

X    

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 

 X   

 

 

FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ 

Úroveň výzkumu a ma-

teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 

X    

Praktické zaměření BP vysoké přiměřené nízké žádné 

X    
 

 

Do příslušného rámečku vepište X. 

 

 

 



Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího BP: 

 

Tetyana Varvanina si pro svoji práci vybrala téma velmi zajímavé, téma kunsthistorické a 

komparativní věnující se třem výrazným osobnostem českého výtvarného umění přelomu    

19. a 20. století, které dlouhodobě žily a pracovaly mimo území českých zemí.  

Jádro bakalářské práce tvoří pařížské působení A. Muchy a umělecké dráhy jeho mladších 

souputníků – francouzské stopy F. Kupky a zahraniční pobyty V. Preissiga. Autorka také 

představuje tvůrčí atmosféru přelomu století spojenou s rozvojem symbolisticko-secesního 

umění nejen v Paříži, ale i umělecký život a jeho kritickou reflexi v tehdejší kulturní Praze, 

která k výtvarníků úspěšným v zahraničí mnohdy nebyla přátelská. Poslední část textu se za-

měřuje na sepjetí umělecké tvorby vybraných malířů s rodnou zemí. 

 

Bakalářská práce se vhodně opírá o odbornou literaturu, práce má logickou strukturu a je psá-

na kultivovaným jazykem, byť se autorka nevyvarovala drobných pravopisných a typografic-

kých prohřešků 

 

Předložená práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářskou diplomovou práci, a já 

ji proto vřele doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky a doporučení k obhajobě BP: 

 

1. V závěrečných kapitolách se autorka pokouší odpovědět na otázku, zda jsou      

A. Mucha, F. Kupka a V. Preissig umělci čeští (,) nebo světoví. Jaký význam mají 

vybraní umělci pro umění světové, jak se jejich tvorba a činy naopak vztahují 

k rodné zemí? Co všechny tři umělce v této otázce spojuje a čím jsou naopak od-

lišní? 

2. Které české malíře druhé poloviny 19. století a první poloviny 20. století by au-

torka na základě výše uvedených kritérií ještě přiřadila ke zkoumané trojici? 

3. Jaká další zahraniční města mimo Paříž jsou důležitá pro  rozvoj českého vý-

tvarného umění ve sledované období?  

 

 

 

Klasifikace:         výborně               

        

 

Doporučení pro event. přepracování: 
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