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Stejně jako Adély kolegyně Alžběta Primová, začala se mnou Adéla spolupracovat v době, 
kdy již měla práci zadanou u jiného vyučujícího, který mezitím přestal na fakultě pracovat. 
Chtěla vycházet ze své bakalářské práce, ale již od původního zadání se její směřování trochu 
změnilo. Zadání jsme přeformulovaly a zaměřily se více na téma identity, které studentku 
zajímalo, přičemž jsme zůstaly u zpracování tématu skrze médium fotografie. Po delší časové 
prodlevě se nakonec rozhodla práci dokončit, což se jí podařilo a bylo dobře, že to nevzdala i 
přes blížící se (a v době konání obhajoby již aktuální) mateřství. Její práce je zajímavým 
příspěvkem k otázce identity ve fotografii a v současné vizuální kultuře obecně.  
 
Jelikož je téma identity pro autorku osobně důležité a dlouhodobě se jím zabývá, dokázala se 
do tématu v teoretické části práce hluboce ponořit, aniž by se však ztratila v šíři nejrůznějších 
přístupů, myšlenek, autorů a teorií, které se danou problematikou zabývali a zabývají. Umí 
dobře vybrat a propojit pro ni relevantní zdroje a inspirační zdroje. Vybírá vhodné příklady a 
autority z oblasti filosofie, sociologie i z výtvarného umění a dobře je interpretuje. Přehled 
dílčích přístupů k motivu identity ve výtvarném umění a dále pak konkrétně v portrétní 
fotografii nepůsobí encyklopedicky a povrchně. 
 
Didaktickou část práce autorka odučila postupně na dvou různých typech škol s různými 
školními skupinami, zaměřila se ale vzhledem k charakteru práce na starší žáky a studenty. 
Didaktický projekt má podrobně rozpracovaný, včetně kvalitní přípravy, detailního popisu 
zadání i průběhu výuky. Kvalitní reflexe dokládá dobré pedagogické předpoklady studentky. 
 
Vlastní výtvarná práce autorky navazuje na teoretické výstupy práce i na didaktickou část. 
Pracuje s podobným zadáním, jako žáci v rámci didaktického projektu a obsahuje sérii 
vlastních autoportrétů s manipulativními zásahy nejrůznějšími prostředky a nástroji. 
 
Práce přehledně graficky zpracována a po formální stránce je v pořádku. Práce splnila zadání. 
Práce tvoří koncepčně pevný celek, kde jsou všechny tři části práce vyrovnány. 
 
Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  
 
V Praze dne 14. 5. 2018                                                        Mgr. Linda Arbanová, PhD.   

                                                                                           


