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Teoretická část 
V úvodu práce autorka vysvětluje svůj důvod proč zvolila vybrané téma. Vnímá téma autorské knihy jako komplexnější a 
hůře uchopitelné a z toho důvodu se rozhodla téma prostudovat a popsat. Autorka se v úvodu kapitoly hodně opírá o 
teoretika Valocha a popisuje zrod českého termínů Autorská kniha. Během konzultací jsme autory redigovali, tříbili a 
selektovali. To poukazovalo na rozhled a důslednost kterou autorka do hledání podkladů vložila. Kapitola “Voda v Umění” 
přestavuje tedy chroologicky umělce napříč 20. stoletím, kteří s tématem vody pracují. Zajímavý je rozvoj 
multimediálních vybraných autorských přistupů  z 2.pol 20 století. Tím nám kapitola ukazuje i pestrou paletu možných 
pojetí tohoto tématu. V celém textu autorka vhodně cituje vybrané autory a používá poznámky pod čarou. !
Didaktická část 
V didaktické části autorka připravila pět výtvarných úkolů na téma vody pro studenty 2.stupně ZŠ a studenty víceletého 
 gymnázia.  Autorka tři výtvarné řady zrealizovala během své praxe na pražském Gymnáziu Nad Štolou. Výtvarné řady 
autorka koncipovala jako několik odlišných sond do tématu vody. Při sestavování témat se autorka opírala jak o znalost 
uměleckých děl pracujících s tematikou vody, tak s literárními díly. Základní body a témata čerpala rovněž s Metodiky - 
průřezových témat II. Autorka tak fenomén vody rozděluje na několik společenských témat: proměny vnímání vody 
napříč hystorii, poetika vody, nepostradatelnost a enviromentální ekologické otázky a současné výzvy. U přípravy každé 
řady jsou jako inspirace velmi vhodně vybraní autoři a konkrétní díla. V reflektivní bilanci projektu z Gymnázia nad Štolou 
autorka podrobně popisuje průběh hodin i úskalí, se kterými se setkala. Díky tomu se práce stává velmi inspirativním 
pedagogickým materiálem. !!
Praktická část 
Od počátku práce autorka věděla, že se chce zabývat jednou zvolenou řekou: Otavou. Důvodem byl osobní vztah a 
znalost této řeky, autorka tak v autorské knize - harmonikové vazbě provádí čtenáře od samého začátku. Od soutoku 
dvou řek Vydry a Křemelné, až na samý konec tohoto toku v Orlické přehradě. Na počátku práce byl terénní 
průzkum různých části této řeky, jak pomoc procházek a kreseb (které posléze sloužili jako podklady pro papíroryty a 
lepty), tak za použití map a satelitních snímků. Jako vhodné a šťastné vnímám rozhodnutí autorky jíž od počátku rozdělit 
téma vody na několik koncepčních poloh. Pohled na vodu z dálky - kontext, břeh řeky, život kolem, hladina a život pod 
ní, až k tématu vodního dna. Autorka prošla velký kus autorského vývoje, od prvních návrhů přes stále větší důvěru k 
materiálovému experimentům. V průběhu práce na autorské knize se tak dostala k práci s barvou, lazurou, scanování a 
vrstvení předmětů, náhodou a důkladným osvojením digitální postrpodukce. Dosáhla tak široké škály projevů, které v 
knize vytvářejí vhodnou a ucelenou narativní škálu. Celá kniha je vhodně řešená i po technické a garfické stránce. 
(digitalizace prací, příprava pro tisk v profesionálním provedení Indesign…). Celkově tedy vnímám výkon autorky jako 
naprosto zodpovědný a ucelený. Autorka pracovala v předem připraveném časovém plánu. Díky tomu zbyl dostatečný 
prostor pro korektury a konzultace, jak pro autorskou knihu, tak v teoretické části. !!
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