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 Matylda Urbanová přistoupila ke zpracování zvoleného tématu 

z několika úhlů a koncipovala strukturu práce samostatně. Nejprve se zaměřila 

na charakteristiku a fyziologii snu. Prostudovala skromný výběr titulů z české a 

přeložené evropské literatury a zaměřila se v nich na problematiku snu a jeho 

explorace v umění. Zahájila úvodem do problematiky snu z psychologického a 

fyziologického hlediska a následně přesunula svou pozornost na uměleckou 

oblast. Filosofické doteky problematiky čerpala z esejů Gastona Bachelarda a 

částečně se zabývala i problematikou dětského snu.  

 Následná kapitola autorka věnovala charakterizaci významu snu a snění 

v českém umění přelomu 19. a 20. století v napojení na syntetické práce Petra 

Wittlicha a Otty M. Urbana. Z umělců si zvolila Jana Preislera, Maxe 

Švabinského, Jaroslava Panušku, Antonína Hudečka, Františka Kupku, 

Vojtěcha Preissiga, Josefa Váchala a umělce skupiny SURSUM. 

Didaktickou část bakalářské práce studentka spojila s prostředím lesa, 

často voleným zmíněnými umělci jako prostředím tajemství, nečekaných 

setkání a probouzeného snění. Jednotlivé úkoly se zformovaly do tématu 1. 

„kouzelného lesa“, do práce „s lesem jako s místem pro výskyt symbolu, snu a 

snící bytosti“. Zadání úkolu provázely otázky, které pomáhaly strukturovat 

dětské přemýšlení a dětskou fantazii. 2. úkol sledoval „snovou tajemnou bytost 



a jí zanechanou stopu“. Po realizaci výtvarného úkolu následovala reflexe, 

hledající kormě jiného i atmosféru, která obsahovala větší než obvyklou míru 

„zamyšlení, oproštění od starostí, zasnění a v něm radosti z tvorby.“ 

Ve vlastní výtvarné práci se Matylda Urbanová věnovala volné grafické 

tvorbě na pomezí ilustrace básnické tvorby. Vytvořila soudržný cyklus prací, 

který si zachovává osobitý charakter a navozuje atmosféru snu a snění. Práce 

je napsána živým kultivovaným jazykem a je prodchnuta úsilí o samostatné 

přemýšlení. Ocenil bych v příští práci rozsáhlejší výběr prostudované literatury 

větší názorovou rozrůzněnost. Na základě teoretického myšlení esejistického 

typu, didaktického i uměleckého výsledku bakalářské práce ji doporučuji 

k obhajobě. 
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