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Zvolené téma zpracovala studentka do bakalářské práce s velkým zanícením a 

osobitými tvůrčími vstupy. Nejobtížnější součást řešení – volbu vybraných architektur 

jako současných významných přínosů do architektonického prostředí českých zemí – 

splnila studentka hned v první fázi. Podle vlastního výběru tipů navštívila osobně 

vybrané stavby, prostudovala k nim příslušnou literaturu a prameny a zaujala k nim 

hodnotící stanovisko, které usilovala potvrdit jinými odbornými ohlasy. Nutno bez 

váhání konstatovat, že tuto úlohu splnila výborně. Ze zvolených staveb, z jejich 

fotografování, ze studia projektů a ohlasů a především z filozofického a teologického 

základu s akcentem na R. Otta a M. Eliada vyplynula teoretická část práce; představuje 

autorčin reflektivní ponor a připravuje didaktickou i praktickou část bakalářské práce. 

Pedagogická část práce byla didakticky připravena a výukově uskutečněna ještě 

dříve, než byla uzavřena první fáze teoretické části. Volba témat reprezentuje 

studentku jako zkušenou a intuitivní pedagožku s velkým citem pro svěřence i pro 

vhodnost volby témat, zadaných jim k realizaci. Seznámení žáků se současnou sakrální 

architekturou je naprosto novým didaktickým námětem, který je velmi přínosný pro 

další výtvarnou výchovu ať již autorky práce nebo jiných pedagogů, kterým by je měla 

autorka jako svou výtvarně-pedagogickou činnost představit v časopise Umění. 

Sakrálno je v didaktické části práce pojímáno v širším, než jen křesťanském smyslu a 

s důrazem na posvátno v běžném životě, na místo posvátna v lidském konání obecně. 

Praktickou výtvarnou část bakalářské práce uskutečnila Zuzana Adamová v 

grafice, konkrétně technikou akvatinty, která jí umožnila navodit atmosféru tajemství, 

neurčitosti a nesnadné uchopitelnosti podstaty posvátného prostředí současných 

sakrálních architektonických realizací. Vzhledem k nesnázím vytčeného úkolu již ve 

starém, moderním i současném umění vyznívá soubor akvatintových tisků jako velmi 

dobré splnění cíle. Nejbližší vzdálené vodítko stylu jejích grafik spatřuji v díle Bohuslava 

Reynka, častého patrona – spolu s Janem Zrzavým – křesťansky orientovaného nového 

českého umění. Nechci jmenovat analogie z umění současného, protože Zuzana 

Adamová své listy vytvořila velmi samostatně. Za novátorství ve zpracování tématu, za 

příkladnou didaktickou část, za kvalitní textové a jazykové zpracování, za citlivé grafické 

řešení práce a publikovatelnou obrazovou přílohu plně doporučuji práci k obhajobě.   
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