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Posudek vedoucího bakalářské práce  

 

1. Zadání práce  
    Zadání bakalářské práce bylo splněno ve všech bodech a v dostatečném rozsahu. 

 

 

2. Obsahové zpracování  
V autorském šperku se využití luminiscence objevuje kontinuálně s výrobou těchto 

materiálů, ale ve spojení s pověstmi o nevysvětlitelných světelných jevech tvoří 

luminiscence velmi zajímavé a neotřelé téma pro bakalářskou práci. Množství dnes 

dosažitelných luminiscenčních materiálů doplněná bohatostí zaznamenaných legend se 

odráží v obtížnosti realizace této bakalářské práce. Velké množství dalších použitých 

materiálů jako je textil, kůže, papír, sklo, pryskyřice, nerez, mosaz, stříbro, drahé kameny 

vyžadují rozdílné technologické zpracování a není proto snadné ho dokonale zvládnout. 

To se ukázalo v neestetickém spoji drátěné konstrukce u štítu, v příliš velké hmotnosti 

brože sovy nebo složitosti fungování náhrdelníku s přesýpacími hodinami. 

Velmi kladně hodnotím popis praktické části, která vysvětluje myšlenkový a inspirační 

proces až po konečné výtvarné ztvárnění. Popsána je tvarová stylizace světlušky, japonská 

legenda a vznik netradičního šperku do úst, proces volby materiálu pro světlo v kapesníku 

a apod. Také hledání vhodných luminiscenčních látek naplňujících jednak výtvarnou 

myšlenku, ale splňující zamýšlenou funkci šperku.  

 

3. Formální náležitosti 
Jazykový projev této bakalářské práce je velmi vyzrálý. Kristýna plně využívá velké 

množství cizojazyčné literatury a internetových zdrojů.   

Velmi dobrá je písemná část i po obsahové stránce. Je přehledně rozčleněná a informačně 

bohatá. Naleznete zde například velmi zajímavé vědecké vysvětlení mnoha 

luminiscenčních jevů, ale i neobjasněné hypotézy. Obsáhlé písemné části lze vytknout jen 

pár detailů, což potvrzuje její vysokou kvalitu. Chyběl mi zde název techniky ztraceného 

vosku a k naprosté dokonalosti bych od Kristýny také očekávala osobní názor na 

popisovaná díla v kapitole Luminiscence v umění.  

 

 

 

4. Stručný komentář hodnotitele  

Šperky z této kolekce nejsou koncipované pro každodenní nošení. Vnímám je jako 

vzpomínky na dětství, které autorka s nadšením zmiňuje. Nosiče něčeho pohádkového, 

nevysvětlitelného, nehmatatelného, proto Kristýna naplňuje dětskou touhu světlo chytit ve 

hmatkách, pudovou potřebu předměty ocumlávat ve šperku do úst, vlastnit poklad v 



koženém váčku, ztrácet se v jiném světě pohledem přes štít- brýle nebo kouzlit hůlkou 

navlečenou na palci.  

 

Zároveň je tato série šperků „dospělácky“ promyšlená, velké množství použitých 

materiálů a tvarů šperků sjednocuje světlo rozličného původu a barev, ale také patinovaný 

kov- stříbro nebo stříbrem galvanizovaná mosaz odkazující na historii v pověstech.  

 

Celkově bych tuto práci hodnotila velmi kladně. Realizaci šperků- praktickou část lehce 

převyšuje obsáhlá písemná část, ale jsem za ni ráda, protože ji mohu dávat za vzor dalším 

studentům. Hlavně popisem postupu navrhování v praktické části.  

Dobrým příkladem pro studenty bude také to, že Kristýna využila většiny dostupných 

možností, které ji pomohly svou bakalářskou práci zdokonalit. Navštívila výstavu o 

luminiscenci, výběr kamene pro svůj šperk osobně konzultovala s mineralogem, vlastnosti 

některých látek se studentem chemie a asistovala při výrobě polotovarů ve sklářské dílně 

na Pelechově. 

 

 

5. Otázky a připomínky, které autor práce vysvětlí při obhajobě: 

 

      Vnímáte nějakou slabou stránku své kolekce a jak byste ji řešila nyní?       

      Budete některý ze svých šperků někdy nosit?  

 

 

6. Doporučení nebo nedoporučení k obhajobě 

Práce byla z pohledu plagiátorství posouzena dne  9. 9. 2021 a nebyla nalezena shoda. 

      

   

Doporučuji k obhajobě. 

 

     

Navrhovaná známka: výborně 
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