
Univerzita Karlova v Praze 
Pedagogická fakulta 
Katedra výtvarné výchovy 
školní rok: 2017/2018 !
Posudek oponenta diplomové práce na téma: 

Islámské umění	

autor: Bc. Petra Šuková	
studijní program: Učitelství pro střední školy	
studijní obor: Výtvarná výchova - jednoobor	
vedoucí práce: Mgr. Viktor Čech	
oponentský posudek vypracoval: MgA. Jan Pfeiffer !
Teoretická část 
Autorka zvolila široké a složité téma. Hlavním předmětem zkoumání je pojetí tělesnosti i stereotypy zobrazení člověka v islámském 
umění. Současně si bere za cíl pracovat se stereotypy a předsudky vůči islámu a islámskému umění. Autorka se rozhodla zaměřit 
především na současné islámské umění. Uvědomuje si již v počátku, že islámská kultura je bohatá a diverzní, a že je potřeba vidět ji v 
širších souvislostech. Monoteistická abrahamovská víra i sekularizační a globalizující tendence vedou současné umělce k reakcím, 
čímž  na tento rozkol poskytují ještě další pohled mimo sdělovací prostředky a vizuální média. V úvodní kapitole “Definice pojmu 
islámského umění” se dozvídáme, že jednoduchá definice neexistuje, a autorka se rozhoduje k pokusu toto slovní spojení nějakým 
způsobem nově definovat a prozkoumat. Nastiňuje základní vývoj evropského vnímaní islámského umění od 19.stol, a rozhoduje se 
detailněji prozkoumat okolnosti formování islámského umění v průběhu posledního desetiletí. V následujících kapitolách se autorka 
zevrubně zabývá vzájemnými kulturními a politickými vlivy židovsko-křesťanské a islámské kultury. Jsou zde vhodně použitá srovnání 
reprodukcí současných a starších uměleckýhc pojetí zobrazení lidské postavy i vývoj proměny zobrazování konkretních 
ikonografických postav. Tato pasáž je velmi propracovaná a dle mého soudu zdařilá. Velký prostor v práci autorka věnovala tématu 
Súfismu a jeho uměleckého projevu. I zde autora předkládá pozoruhodné spojení starších uměleckých děl a zcela současných autorů. !
Praktická část 
I v praktické části autorka začíná úvahou nad zkreslenou představou o islámském světě založenou na zkresleném obrazu, který nám 
zprostředkovává filmová a mediální tvorba. Introspektivně nahlíží na svůj vlastní vztah k islámskému světu a kultuře od dětství až po 
současné pocity. Popisuje svou cestu do palestinského území a první osobní kontakt s muslimským světem. Autorka vytvořila sérii 
malířských portrétů a autoportrétů. První z nich nazvaný “Mariam” (Marie) zobrazuje uctívanou matku velkého proroka, kterého uznávají 
tři náboženství. Autorka se vcítila do této role, a podle vlastních slov se pokoušela během procesu tvorby o prožití sounáležitosti. V 
druhé práci autorka ironicky zpracovala téma inklinace k islámskému světu na příběhu Aloise Musila. Hravou, a lehce provokativní notu 
rozehrává dále v portrétu (koláži) “Wolfgang Ahmad Mozart”, ve kterém chtěla upozornit v podobě skladatele s typickou pokrývkou hlavy 
kefíjou na kulturní obohacení, které islám naší kultuře přinesl. Dalším bodem praktické části je série čtyř obrazů autorčiných nových 
muslimských přátel. Každý z obrazů nese jméno jednoho z nich. Autorčiným záměrem bylo vybídnout diváky k pomyslnému 
dialogu.Tuto sérii považuji za vizuálně nejsilnější. Malířské práce jsou proloženy osobní ramadánovou performancí, kdy přijala pozvání 
být součástí zahajovacích modliteb a večeře měsíce Ramadánu. Rozhodla se nehrát, ale prožít událost co nejvíce přirozeně, jako 
novou zkušenost. Výsledkem je série dokumentárních fotografií z této události, na kterých se autorka usmívá zahalena do volných 
černých šatů a závoje. Podle vlastních slov tak najednou pocítila větší svobodu a volnost. Tuto práci vnímám jako pozoruhodnou díky 
autorčině sugestivnímu popisu pocitu štěstí v zahalení. V předposledním autoportrétu “Zahalená” myslela na veškeré světlo i stín 
islámu. Za výrazně emocionálně zabarvený považuji autoportrét prezentovaný jako poslední, s názvem “Frauen” a s otázkou “Proč lidé 
hledí s takovým podezřením na zahalené muslimky, když měli i ve své kultuře stejnou praxi?” !!
Didaktická část 
V didaktické části autorka zkoumá prekoncepty a jejich původ. Reflexe prekonceptů měla žáky víceletého gymnázia přivést k zamyšlení 
nad vizuální a kulturní gramotností. Prekoncepty následně zkoumala i formou vizuálních dotazníků. Autorka rovněž sledovala 
návaznosti na RVP očekávané výstupy pro výtvarný obor a dvě průřezová témata - multikulturní a mediální výchovu. Se snahou o 
interakci žáků s islámskou kulturou nabídla prožitek z nošení hidžábu a vstup do světa islámu skrze příběhy skutečných lidí. Chtěla 
docílit, aby pedagogický projekt získal dimenzi interkulturality, a pomoci vnímat islámské umění jako živý a proměnlivý fenomén. Autorka 
dochází k myšlence, že umění je často o sdílení a sdělení. Jak se domnívám, nepřímo naznačuje, že umění může být klíčem k 
pochopení jinak skrytých vrstev života v jiné kultuře. Práce je celkově velmi kvalitní, jak po stránce stylistické a obsahové, tak i v 
intenzitě osobního prožitku. Obzvláště viniká autorčina schopnost poradit si s obtížným tématem skrze důkladný teoretický průzkum. 
Domnívám se, že takový typ práce by skutečně mohl pomoci rozpouštět stereotypy v tématech, která není jednoduché pochopit, natož 
vysvětlit. Autorce přeji, aby její práce pomohla toto aktuální téma otevřít v praxi i jiným pedagogům. 	!
Doporučuji k obhajobě !
Otázky k obhajobě: 
1. Jaké současné české umělce, či umělecké skupiny  pracující s tématem islámu a zobrazení figury by jste vybrala? 
2. V praktické části převažuje téma malby, doplněné o krátkou performanci - jaká jiná media by podle vás mohla být pro toto téma 
vhodná? 
3. Jaký z vyzkoušených způsobů práce se studenty na téma islámské kultury by jste doporučila učitelům, kteří se s ním sami teprve 
seznamují. Hodláte téma sama nadále poznávat a  pedagogicky uplatňovat v praxi? !!!!!!
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