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Petra Šuková si ve své diplomové práci zvolila velice komplexní a současně i 
společensky aktuální téma. Je to současně téma, které si autorka nezvolila 
jen účelově ale je jí zjevně velice blízké. V tomto ohledu musím ocenit i její 
soustředěnou práci na tomto textu, kterou prokládala i průběžnými 
konzultacemi.  
 
Už v úvodní části své práce autorka problematizuje své zdánlivě jasné téma, 
když s odkazy na současný kritický postoj k tomuto západnímu 
uměleckohistorickému modelu zpochybňuje samotnou kategorii „islámského 
umění“ jako jednolitého jevu. To dovádí až do diskuze ohledně existence 
současného „islámského“ umění. Následující kapitola je zajímavou kombinací 
autorčina zájmu o teologické aspekty tohoto tématu a jejich konfrontace se 
současnou figurativní tvorbou umělců vycházejících z kulturního okruhu 
islámu, přičemž zajímavá je především její část zabývající se vlivy mystiky 
súfismu. V poslední části své teoretické analýzy se autorka soustředí 
především post-koloniálně chápanou kritikou západního orientalismu a 
pokračuje ve svém neustále komparativním přístupu, s nímž dané téma 
rozebírá nad konkrétními příklady současné figurativní tvorby i projevů 
v populární vizuální kultuře. Soustředí se přitom jen na vzorově vybraný 
motiv, který odhaluje ony problematické mechanismy. Ty se týkají pohledu na 
zahalování či odhalování, roli lidského, především ženského těla i současné 
často ostré vášně vzbuzující kulturní neporozumění. Pozornost věnuje rovněž 
oné již dlouhá staletí trvající vzájemné kulturní výměně v oblasti vizuální 
tvorby, která se projevuje zajímavými transgresemi i na jí uváděných 
případech současné „islámské“ figurativní tvorby.  
 
Celou řadu podnětů, které rozpracovala v předchozí teoretické části autorka 
rozvinula i v rámci části praktické. Její malířská série portrétů přátel 
pocházejících z islámského kulturního okruhu reaguje na onu dnes vysoce 
aktuální potřebu komunikace, poznávání a eliminaci falešných kulturních 
bariér a zbytečného neporozumění. Zajímavý je i tento projekt doprovázející 
textový komentář narušující na příkladu konkrétních zkušeností autorky a 
příběhů daných jednotlivců řadu častých stereotypů. To se nakonec projevuje 
i v samotné snaze autorky vystoupit v poloze malířských autoportrétů a živé 



performance do dané situace i aktivně, především z hlediska typologizované 
role a kostýmu.  
 
Neméně zajímavá je i didaktická část této diplomové práce, v níž si za téma 
svého výzkumu autorka vybrala právě otázku předsudků a konkrétně 
prekonceptů. Její postupná práce začínající u ohledávání prekonceptů a 
stereotypů o islámské kultuře u žáků a studentů, se ve své finální části 
obrátila k jejich aktivnímu narušování prostřednictvím řady citlivě a poučeně 
vybraných úkolů a konfrontací. Snaha o odhalení multikulturních kořenů řady 
kulturních jevů a poukázání na prostupnost zdánlivě polarizovaných 
civilizačních hranic se jeví v současné kriticky vyhrocené společenské situaci 
zvlášť přínosné. Současně tím autorka poukázala nakolik může být v 
takto orientované pedagogické praxi přínosná právě výtvarná a vizuální 
složka.    
 
Petra Šuková ve své diplomové práci prokázala vysokou úroveň teoretického 
myšlení i schopnost jeho praktické aplikace v oblasti výtvarné pedagogiky. 
V celém jejím textu se průběžně ukazuje její dovednost propojit teoretické 
modely s rozborem citlivě vybraných konkrétních příkladů a současně i vést 
souvislou logickou linku od počátečních východisek, přes následné odpovědi 
až k jejich výtvarné a pedagogické aplikaci. V těchto ohledech se rozhodně 
jedná o diplomovou práci, která zdaleka převyšuje běžný standard.      
  
 
 
Předloženou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. 
 
 
V Praze 5. 9. 2018               
 
Mgr. Viktor Čech 


