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Akademický rok 2020/2021 

Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta:Nela Bártová 

Název práce: Krajina křehkých snů 

 

 

Slovní hodnocení: 

Na práci Nely Bártové je výjimečná jednak její schopnost pohybovat se v rámci několika médií zároveň, 

jednak schopnost je propojit. K tomu je Bártová aktivní na mnoha pozicích v rámci uměleckého provozu, 

navíc současně v Brně i v rodné Opavě. V její bakalářské práci máme před sebou v českém prostředí 

nepříliš obvyklé spojení poezie a sochy/ instalace. To, že je autorka zároveň básnířkou, ji směřuje k tomu, 

pracovat se skleněnými trubkami, kterým dává podobu slov, specifickým způsobem: tento způsob by se dalo 

nazvat prostě poetickým, ale to by nebylo dostačující. Při srovnání básnické tvorby Bártové s její 

bakalářskou prací překvapí kontrast křehkosti skleněných slov a tvrdá dikce mnohých básní. Její vizuální 

vyjádření ve formě jednotlivých slov či sousloví, někdy věty/ verše je jakoby niternější a vyjadřuje na jedné 

straně touhu po vyjádření, po komunikaci, po sdělnosti a na straně druhé subtilní balanc a téměř až 

nemožnost takové komunikace dosáhnout. Tato dvojpolnost se zrcadlí v použití nesnadno čitelného psacího 

písma. Potřeba sebevyjádření a sdělnosti je univerzální téma, které, ačkoli je v určitých obdobích života 

palčivější, nikdy neumlká docela. Praktický výstup je dle mého názoru velmi dobře zpracován, jsem zvědavá, 

jak si autorka poradí s plnitelností trubek kapalinou, o níž jsme spolu mluvily. Také se ke mně dostala pouze 

dokumentace jednotlivých slov, důležité je, jak bude vypadat finální instalace. Vzhledem k tomu, že předešlé 

instalační počiny autorky vypadají slibně, věřím, že si dobře poradí i tentokrát. Co bych Bártové nicméně 

vytkla, je textová část bakalářské práce, která je za prvé příliš subjektivně laděná a za druhé jako by příliš 

nesouvisí s výsledným dílem. Není v ní ani zmínka o práci se sklem, o sklu jako materiálu, proč si autorka 

vybrala právě toto médium apod. Proto navrhuji B. 

 

 

Otázky k rozpravě: 

Otázky na autorku: Proč pracujete se sklem? Má sklo nějaký vztah ke snům?  

 

 

 

Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 
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