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Slovní hodnocení: 

Prístup študenta sa javí ako pragmtický a vecný ale nielen. Navyše, a čo by som obzvlášť zdôraznil, 

predkladaná práca v sebe pojednáva a predstavuje onen tak potrebný procociálny apel inluzívnejšej a 

otvorenejšej spoločnosti. Ůroveň formálneho resp. technologického riešenia je primeraná k charakteru a 

predmetu predkladanej práce, veľmi by som vyzdvihol aktuálnosť a prínos spomínaný v predchádzajúcej 

vete.  

Konkrétne k obsahu a k dokumentačnej časti práce: je tam pekne vybalansovaná konvencia 

(prejavu,zobrazenie,situácie) a zároveň istá divnosť,odlišnosť,odchýlka a pôsobí to vo výsledku harmonicky. 

V texte spomínaná "Prirodzenosť celej akcie" je jasnou pridanou hodnotou a benefitom tejto práce. Nakoniec 

aj sama študentka o tom píše konkrétne v texte veľmi dôležitú vetu: "že se pro vystupování z davu nemusí jít 

až tak daleko" - to je veľmi dôležitý moment. Takisto veľmi dobre píše o jednotlivých "modelových 

príkladoch" ako si ľudia škatuľkujú zaraďujú konkrétnu "exhibíciu"(„performanciu“) aby sa v nej vyznali - 

bezdomovkyňa, prostitútka - to nádherne ukazuje silnú túžbu po konvenciach a štrukturovanom modelovom 

systéme u väčšinovej spoločnosti. Napriek tomu,že sa v texte odkazuje na výstrednosť, hlavne v tých 

úvodných častiach, zdôraznil by som a chcel by som vyzdvihnúť práve určitý jemnejší sublimnejší tón, istý 

"mild" charakter práce ako i dokumentácie, ktoré môžu celkovo vo výsledku na percipienta resp. 

Pozorovateľa projektu (publikum) pôsobiť akceptačne a tolerančne, takže to je veľmi dôležitý prosociálny 

aspekt celého tohto projektu. Preto by som tento zámer ocenil a aj napriek formálnejším nedostatkom by 

som prácu veľmi ocenil za jej spoločenský prínos. 

 
 
 

Otázky k rozpravě: 

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobe. 
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