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Teoretická část 
V úvodu práce autorka vysvětluje svůj důvod, proč si zvolila vybrané téma. Popisuje současné umění jako zrcadlo doby, 
a tím si dává za cíl najít způsob, jak žakům naznačit cestu k prožívání současnosti skrze současné výtvarné umění a 
techniky. Teoretická práce je důkladná a zevrubná. Autorka vhodně zmiňuje konkrétní umělecké projekty současných 
českých umělců, a vhodně je zasazuje do kontextu s obsahem práce. Rovněž kladně hodnotím citace J. Zálešáka a 
dalších autorů. Celá teoretická část má propracovanou strukturu, a jednotlivé kapitoly a podkapitoly velmi logicky 
navazují. Oceňuji vytvoření typologií pro jednotlivé strategie umělecké komunikace: "Akce komentující", "Akce 
spolupracující" atd. !
Didaktická část 
Autorka si jako cílovou skupinu pro svůj pedagogický projekt vybrala 2.stupeň ZŠ. Důvodem je rozvíjející se citlivost žáků 
pro vnímaní společnosti a utváření si vlastního názoru už v tomto věku. Popisuje toto období jako čas, ve kterém může 
nastat krize výtvarné sebejistoty. Definuje tedy několik pomocných strategií, jak v této situaci pracovat. Například 
kolektivní tvorbou ve dvou, či skupině. Jako výchozí bod svého didaktického projektu autorka vypracovala dotazník s 
otázkami na zájem o umění. V závěru se ptá, zda-li mají žáci nějaké téma, které by chtěli sdílet s ostatními. Následně 
pracuje se čtrnácti zodpovězenými dotazníky, které používá jako vodítka pro další část nerealizovaného projektu. Projekt 
je promyšlený. Každé etudě předchází diskuze. Autorka se pokouší motivovat žáky k úvahám o tom, co sdělovat a kde. 
Klade tedy důraz na kontext místa a sdělení, čímž dochází k posílení významu. Vhodně popisuje tuto prostorovou 
strategii komunikace na půdorysu školy. Nejsem si však zcela jist, zdali by nebylo příhodné již od začátku vést žáky k 
vytváření autorských piktogramů/ znaků, tak aby nedocházelo k automatickému přejímaní obecně vžitých symbolů. !
Praktická část 
Autorka zrealizovala řadu grafických značek. Umísťuje je ve veřejném prostoru, pro který byly přímo vyrobeny. Značky 
autorka vyrábí ručně pomocí šablon a vědomě tak pracuje pomaleji. Nepoužívá nic tištěného, a podle svých slov se tím 
více zapojí do celého procesu. První prezentovaná značka “Pokéhlavy” poukazuje na fenomén společenské hry 
Pokémoni. Autorka navrhla znak pro vyjádření obsese pro tuto hru a nainstalovala ji na kapličku nedaleko Břevnovského 
kláštera, kde hra také probíhá. Následně umístila sérii tří zákazů opět do tří různých vybraných míst. Poslední akcí je 
autorčina vlastní performance v nákupním centru, kdy obléká tričko s vlastní karikaturou konzumu. Ocenil bych, aby 
praktická část obsahovala vice pokusů o gesto ve veřejném prostoru, které rozehrává oboustranou komunikaci, něž 
pouze prezentování jednosměrného názoru. Současně bych vnímal jako přínosné, kdyby jednotlivé akce vycházeli z 
typologií, které autorka zajímavě definovala v teoretické části práce. !!!!
Doporučuji k obhajobě 
Navrhovaná známka:  
Velmi dobře !!!
Otázky k obhajobě: !
1.Ve výčtu českých současných autorů pracujících ve veřejném prostoru jste nezmínila skupinu Rafani. Proč a jak by jste 
jejich projekty ve své typologii zařadila? 
2. Jakým způsobem by jste dovedla žáky k méně stereotypním znakům pro jejich sdělení? 
3. Popište kterou z Vašich typologií veřejných akcí by jste dále ve své vlastní tvorbě rozvíjela? !
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