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Oponentský posudek diplomové práce 

Lucie Vostrá ve své diplomové práci nesmírně zevrubně zachycuje nejen knižní tvorbu 

vybraných autorú, ale také jejich další realizace v oboru užité grafiky. Vzhledem k tomu, že 

jde o umělce charakterizované velkou a ruznorodou produkcí v daných oblastech, musela 

Vostrá podniknout rozsáhlý prúzkum materiálu a literatury, zároveň ale musela hledat 

metodický přístup, jak se v záplavě informací orientovat a vytvořit přehlednou strukturu 

práce. 

Z textu je zřejmé, že na tématu pracovala s velkým zaujetím a osobní sympatií, a styl jejího 

textu tak poněkud podléhá sugestivitě autorské poetiky umě1cú, o nichž píše. Vostrá se ale 

zároveň snaží přistupovat k práci s věcností a podkládá text řadou přímých citací jak osobních 

výpovědí autorú, tak z uvedené literatury. Struktura práce je jasná a autorka se úspěšně snaží 

dodržovat toto členění a věnovat se v příslušných kapitolách vždy vytčenému problému. Svúj 

výklad rovněž demonstruje na obsáhlé obrazové příloze, zahrnující i srovnávací materiál. Její 

práce je cenným příspěvkem k poznání českého výtvarného umění v období od počátku 

osmdesátých let až do současnosti. Je navíc psána živým jazykem, Vostrá lehce formuluje a 

velmi plasticky popisuje prezentovaná díla a zařazuje je do dobového kontextu. 

Mám-li vznést určité připomínky k této diplomové práci, týkaly by se další vrstvy úvahy o 

daném tématu. Autorka podává skutečně hutný a zajímavý přehled prácě Nikla, Skály a 

Velíška, domnívám se ale, že by bylo možné pokusit se ještě hlouběji posoudit určitá 

specifika jejich tvorba - vztah k citaci, deformaci, manýrismu, symbolismu - a vyvodit 

z těchto specifik určité závěry, které by se asi týkaly nejen osobních poetik umě1cú, ale 

pravděpodobně i dobových specifik společenských. 

Tato připomínka ovšem nijak nesnižuje kvalitu této diplomové práce. Doporučuji ji 

k obhajobě a hodnocení jako výborné. 
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