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Kolegyně Adamová vypracovala závěrečnou práci zcela v intencích zadání. Přes nespornou teoretickou 

orientovanost ve zkoumané oblasti, práce cílevědomě směřuje k interpretační, učitelské rovině. Činí tak nejen 

proto, že věří v neztrácející se význam posvátného prostoru v našem světě, ale především celou prací 

prostupuje víra ve vnitřní potenciál dětí, který je třeba otevírat a osvobozovat od kulturního balastu. Takové 

postoje jsou mi blízké. Struktura práce vychází v teoretické části ze studia obecných oborových souvislostí 

tématu, odborné literatuře dominuje Posvátné a profánní M. Eliade, přesto se teoretická část posouvá k 

potřebným obsahovým nastavením, zacíleným na současnost. Barvitější a inspirovanější je použití odb. 

literatury počínaje kapitolou 1.3. Struktura textu dostává spád a zkoumané vrstvy jsou bohatší o nové 

souvislosti. Za významné považuji oddíly popisující specifickou situaci sakrální architektury a víry jako takové 

v čase totality, ale také nevábnou situaci ve vnímání krásy v církevních kruzích. Slova pátera Halíka o kostelech 

jako školách CŽV považuji za zcela nadčasová… Výběr a rozbor čtyř novodobých sakrálních staveb je kvalitní. 

(Ještě, že jsme i Morava.) 

V didaktické části kolegyně představuje dvě realizace. Jednu, kdy měli učitelé mimo počasí vše ideálně v rukou 

v několikadenním projektu a pak druhá, řekněme typická školská situace – lekce v ZUŠ. Teprve komentář mne 

skutečně přesvědčil, že projekt dopadl dobře, (že téma Mandaly může mít v tomto projektu vstupní, iniciační 

potenciál). Pokud bude mezi námi shoda, že ne vše, ne vždy může fungovat, pak bych v souvislostech cíle volil, 

co nejprovázanější struktury úkolů a obsahové posuny, kterým lze rozumět, které stojí na logice začátku a 

předpokládatelného konce. Rozdíly věku by pevně provázané úkoly nenarušily, protože by šlo prvotně o 

obsahy. Realizace by pak mohly být výtvarně soustředěnější a užší. 

Oceňuji tendenci pracovat s texty práce úsporně, práce nebobtná ve chvílích dotyku se známými jevy a 

skutečnostmi. Spěje k podstatným věcem, neobtěžuje výčty a soupisy reálií. Je škoda, že ne zcela důsledně je 

užívána kurzíva u citací – zdá se, že je vždy použita u „velkých“ citací, nedůsledné jsou kurzívní citace v textu.  

Dobře koncipovaný a založený čtyřdílný cyklus leptů má jisté technické limity. Akvatintě prospívá hustší a hlubší 

struktura zrna.   

Okruhy otázek k obhajobě:  

1) Promluvte prosím o charakteru činností, které ověřeně a systematicky provozuje tým řízený páterem 

Halíkem v chrámu Nejsvětějšího Salvátora v Praze v souvislostech vašeho tématu práce. Jsou podle vás 

systémové kroky, které by mohl aplikovat farář i té nejmenší farnosti v zemi? 

2) Jaké postoje máte obecně k analogické situaci učitele před třídou? Co by mohl a měl dělat v intencích péče o 

kulturní dědictví a výchovy k hodnotám ve škole každý učitel? Jaký je váš názor, proč se to většinově neděje? 

 
Práci doporučuji k obhajobě. Ivan Špirk 
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