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akademický rok 2017 / 2018 

Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: Alžběta Chmelíková 

Název práce: Za hranicí zájmu – geneze tvořivosti 

 

Slovní hodnocení: 

Bakalárskou prácou pod názvom „Za hranicí zájmu – geneze tvořivosti“ Alžběta 

Chmelíková skúma ošemetnú a zložitú otázku genézy vzniku umeleckého diela. Špeciálne 

ju zaujímajú procesy zberu  materiálu, jeho kompilácie a myšlienkových a tvorivých 

procesov v pozadí vzniku umeleckého diela, ktoré podľa autorky vo finálnom diele 

zriedkakedy vidíme. Autorka svoju prácu tiež skúma v kontexte častého striedania 

ateliérov v priebehu svojho štúdia, pričom práve skúsenosť rozličných prístupov 

pedagógov, štruktúr ateliéru a požiadaviek na spôsoby práce a jej výstupy práce ju 

k téme bakalárskej práce priviedli. Ako praktický výstup zvolila Alžběta autorskú knihu, 

ktorá je akousi mapou jej uvažovania o danom probléme, ale zároveň čímsi ako verejným 

denníkom.  

 

Textová časť bakalárskej práce sa podľa môjho názoru snaží prácu zbytočne komplikovať 

a kategorizovať, čo ale Alžběta sama vie a často na to poukazovala i v priebehu toho, čo 

sme spolu prácu rozoberali. Alžběta by navyše, aspoň podľa našich posledných 

rozhovorov, ďalej rada opustila praktické umelecké obory a chcela by pokračovať 

v štúdiu teórie umenia. Myslím si však, že by to bola škoda. Samotný návrh knihy 

považujem za veľmi zdarilý. Alžběta vyšla takzvane s kožou na trh - do práce zahŕňa 

podrobné dokumentácie z rokov svojho štúdia, ktoré si už od prvého ročníka zapisovala, 

časti literatúry, ktorú práve čítala, oficiálne i neoficiálne reakcie na jej prácu, anotácie, 

nápady na projekty a na spolupráce či vlastné kresby, ale hlavne osobné zážitky, pocity, 

rozhodnutia, istoty a neistoty. Všetko je spracované s humorom Alžbětě vlastným, s jasným 
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grafickým návodom pre prípadné nelineárne knižné čítanie (vlastné práve gamebooku, 

ktorý si Alžběta zvolila ako formu). I keď neviem, či to bol Alžbětin zámer, ale oceňujem 

jazyk knihy, ktorá v mnohých momentoch odkazuje na témy blízke ženskému a 

feministickému písaniu. Po prečítaní Alžbětinej knihy ma tiež prepadá pocit, že jej osobná 

výpoveď má potenciál rozkrývať širšiu generačnú skúsenosť. Bakalárskú prácu preto 

odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie A.   

Otázky k rozpravě: 

 

Pre koho je podľa vás kniha určená, aké je jej publikum?  Premýšľali ste nad distribúciou 

knihy, boli by ste rada, aby bola v obehu? Alebo ju vnímate ako umelecký objekt?  

Závěrečné hodnocení: Bakalárskú prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie A. 

 

Návrh klasifikace: A 

 

Posudek vypracoval(a): Mgr. Zuzana Jakalová  

 

Datum: 3.6. 2018 

 

Podpis: 

                                 


