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Autorka se ve své bakalářské práci zaměřila na onen specifický moment, kdy 
se umělecká aktivita stává součástí sociálního rozměru a mezilidské 
komunikace. Na autorčině přístupu je od počátku sympatické že se 
nespokojila s pouhým faktografickým výčtem možných přístupů či soupisem 
dohledaných teorií, ale pojala teoretickou část své práce jako systematický 
rozbor daného tématu, jehož výsledkem je dobře strukturovaná typologie, 
podchycující pro autorku podstatné momenty daného tématu. Ať již jím je 
obecné téma komunikace autorka s divákem ve veřejném prostoru, nebo 
následné podrobnější rozčlenění možnosti performativních akcí a intervencí 
současného umění dle jejich způsobu komunikace s publikem (komentující, 
spolupracující, vtahující, atakující, vzdělávací). Přitom prokázala svou 
schopnost propojit poznatky z teoretické literatury (uměnovědné i 
psychologické atd.) s rozborem konkrétních příkladů, převzatých z vhodně 
rozloženého výběru současné tvorby. Autorčin průzkum sice nemá ambice 
zmapovat danou problematiku v současném umění komplexně (šlo by nalézt 
řadu vynechaných výrazných počinů z této oblasti), nicméně jeho přínos je v 
nově formulované kategorizaci, která evidentně ovlivnila i řešení praktické 
části bakalářské práce.   
 
Co se následující didaktické části práce týče, určitě lze ocenit snahu o 
zapojení oné možnosti v předchozí části nastíněné komunikace 
prostřednictvím umění do pedagogického procesu. Po počátečním tázání 
prostřednictvím ankety po tom, zda mohou děti pokládat výtvarné výtvory i za 
prostředek komunikace, tuto možnost autorka přímo ověřila pomocí her, 
v nichž si vyzkoušela především využití obrazu jakožto vizuálního znaku 
nahrazujícího verbálně sdělovanou zkušenost. I když tato část může oproti té 
předchozí působit méně koherentně a s nejednoznačnými závěry, lze 
pokládat za hodnotné už samotné zde rozvedené zamyšlení nad tím, kde je 
hranice mezi autonomní výtvarnou, sociální a arteterapeutickou rolí 
výtvarných aktivit v pedagogické činnosti.  
 
Své směřování k práci s vizuálním znakem jako prostředkem komunikace 
bylo ještě dále rozvinuto v praktické části práce, kde si autorka vyzkoušela 
intervence do veřejného prostoru prostřednictvím nekonvenčních piktogramů. 



Tato část, inspirovaná i některými projevy současného českého streetartu a 
výtvarného aktivismu, by si nejspíše zasloužila poněkud provázanější 
koncepci, nicméně i v této podobě s na ní autorka dobře vyzkoušela svůj 
záměr. Její chápání uměleckého díla jako znaku, vstupujícího do 
společenského dialogu v zastoupení za svého tvůrce, se zde uplatnilo 
prostřednictvím piktogramu, který autorka řečeno termínem Guye Deborda 
„odklání“ z jeho konvecionalizované role, aby narušením statusu quo 
stimulovala sociální dialog. Zda se jí to zcela povedlo, je jistě otázkou, ovšem 
pokud chápeme praktickou i didaktickou část této bakalářské práce jako určité 
ověřování závěrů rozebraných v části teoretické, v níž leží hlavní váha 
autorčina přínosu, lze jejich provedení pokládat za adekvátní.   
 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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