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Posudek:

Kateřina je velmi aktivní v uměleckém provozu, stejně tak je vstřícně otevřená podmětům a připomínkám, 
což je projevem její živé sebereflexe, která je k jakému-koli výtvarnému činění dosti nutná.
Nežli se dostanu k hodnocení samotné práce, chtěl bych předeslat, že přesně tento typ-druh intervenčně-
výtvarné práce je (v architektonicko-uměleckém školství) dnes velmi zapotřebí a dá se očekávat jeho kladné 
přijetí i mezi širokou veřejností. To vše ovšem za jednoduchého předpokladu a tím je skutečná vytrvalost při 
řešení této problematiky.
Při velmi širokém záběru Kateřininých aktivit, se tedy chci ptát, zda i v dalších svých pracech, chce zůstat v 
různých údolích či návrších, kde nakonec může opravdu dobře rozvinout svého expanzivního ducha.

Samotná práce na mě působí dojmem mírně roztříštěným, způsobeným až hektickou touhou ,,vše si 
vyzkoušet”. 
Během krátkého posudku nemohu reagovat na všechno, co jsme s Kateřinou konzultovali, ale jen tedy 
stručně:
Návrhy na sušáky sena – mám radost z posunu v práci od vyhlídek k ,,prolézačkám”, upozornil bych pouze 
na poměrně ,,pod-dimenzovanou” představu o konstrukcích a také! Myslím, že by sušákům prospělo použití 
velmi ,,sofistikovaných” trámků – laťek z ohoblovaného dřeva, které bude v přírodě ponecháno napospas a 
přirozeně zestárne.
Návrh na jakési obalení zachovalé ,,věže” chvojím trámků je sice nejméně jistým řešením, ale vyvolává 
nejvíce unikátních dojmů a představ.
Práce s dětmi z bohuslavické školky – chápu jako potvrzení všestranosti bakalářské práce, chápu také jako 
element, který by mohl výrazně přispět k budoucí profilaci práce Kateřiny v dalším studiu.
Klasické vyhlídky – původní návrhy k napajedlům, možná někdy až příliš ,,utažené”, ale z principu opět 
pozoruhodné.

Otázky pro autora práce:

Velká část otázek vyplývá z předchozího textu, ale ještě dvě otázky na konec:

– jak se projevila spolupráce s geobotanikem Šturmou v Tvé práci ?
– Co se stalo v rámci Tvé celé (především terénní) práce ,,typickým” - jakou máš z toho všeho za 

poslední dobu ,,zkušenost” ...

Návrh hodnocení: Doporučuji bakalářskou práci k obhájení. Velmi dobře.
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