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Práce je kompilační prací
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Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Diplomová práce Kristýny Kramlové je věnována především osobnosti dlouholetého ředitele
Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí Jaro Kučerovi. Kramlová
nepopírá, že Kučera nepředstavoval umělecky progresivního autora, jak ovšem její práce
ukazuje, měl organizační a „marketingové“ schopnosti, které umožňovaly gobelínové dílně
přečkat politicky i ekonomicky těžká období. Ukázala rovněž sociální rozměr, s nímž
manufaktura vznikla a existovala, totiž dát lidem v relativně chudé oblasti práci, včetně těch s
různými postiženími. Autorka představila nejprve stručně historii manufaktury v době před
nastoupením Kučery do jejího čela a také éru po jeho odchodu. Následně se soustředila na
Kučerův život, na osud dílny za jeho vedení a nakonec na rozbor jeho díla: tapisérií, návrhů
na koberce a dále plakátů a reklam.
Je možná škoda, že pečlivě shromážděný materiál z veřejných aukcí, z Muzea regionu
Valašsko ve Vsetíně, Moravské galerie v Brně a dalších fondů více nekonfrontovala s
příslušnými dobovými příklady produkce jiných podobných dílen u nás a soudobým uměním
celorepublikového nebo regionálního charakteru (Jakub Obrovský, Oskar Brázda, Max
Švabinský ad. – viz Marie Rakušanová, Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických
principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách, Praha 2008, nebo Alois a Bohumír
Jaroňkovi ad.).
Bez ohledu na to se jedná o kvalitní diplomovou práci, která je navíc doprovozena výbornou
obrazovou přílohou.
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