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Matylda Urbanová si za téma své bakalářské práce vybrala téma, které 
v kontextu dějin umění hraje velice výraznou roli a současně je blízké i jejímu 
vlastnímu výtvarnému projevu. Sen a jeho tvůrčí intepretace se v umělecké 
tvorbě objevují dlouhou dobu a později Freudem či Jungem a jejich 
následovníky rozvíjená intepretace role snu ve vztahu ke kreativitě se často 
opírala právě o příklady ze starších uměleckých počinů. I proto je možná 
poněkud škoda, že autorka nevěnovala ve své práci prostor alespoň 
rámcovému přehledu těchto vlivů (stačí například připomenout například 
slavnou – byť vědecky už překonanou Freudovu studii Vzpomínka z dětství 
Leonarda da Vinci atd.).  
 
Autorka se ve svém přehledu psychologických, filozofických i symbolických (či 
kulturně antropologických), úloh snu a snění omezuje jen na omezený výběr 
zdrojů, z nichž systematicky čerpá a cituje. Vzhledem k tomu že se v tomto 
případě jedná o práci bakalářskou, nelze samozřejmě autorce vyčítat její 
přílišnou závislost na citovaných zdrojích, nicméně pokládám za určitou 
slabinu textu, že velká část textu je složena právě z těchto citací a výkladů, 
namísto aby zde získala více prostoru i autorčina aktivní syntetická práce se 
získanými informacemi.  
 
I v případě uměleckohistorického přehledu, v němž autorka provádí 
především tvorbou českých autorů dotýkajících se ve své tvorbě snu v období 
kolem roku 1900 se jedná především o přehled získaných informací 
z omezeného počtu zdrojů. Znovu pokládám poněkud za škodu, že se ani zde 
autorka nepokusila o onen další krok, který je nutný pro samostatnou 
teoretickou interpretaci – totiž o konfrontaci této tvorby či aspoň několika 
vybraných děl s možnými inspiračními zdroji a paralelami v dobové literatuře i 
výše zmíněné filozofii a psychologii. Toto mé podotknutí rovněž nelze brát 
jako plnohodnotnou výtku, spíše to zde zmiňuji s ohledem na to, že 
kultivovaný jazykový projev autorky i její zacílené tvůrčí směřování dávají 
předpoklady k tomu, aby čtenářům nabídla v tomto ohledu přínosnější 



výsledek svého bádání. To už ale směřuje k požadavkům kladeným spíše na 
práci magisterskou.  
 
V oblasti zpracovaných teoretických témat, s nimiž autorka dále operuje 
v rámci svých praktických úkolů i ve své výtvarné realizaci rovněž poněkud 
postrádám systematičtější rozbor pojmů, které se zde vyskytují – jedná se 
především o samotné pojetí symbolu a jeho úlohy při interpretaci snu, jenž 
zde má určitě klíčovou roli. Na druhou stranu však lze jen ocenit autorčinu 
schopnost zaměřit se na s její vlastní tvorbou úzce související tématiku a 
nenechat se rozptýlit přílišný závalem dnes přece tak snadno dostupných 
informací a kontextů. I vlastní grafická tvorba autorky je v tomto ohledu jistě 
talentovaným pokusem o aktuální a osobně prožitou interpretaci 
symbolistických přístupů v umění kolem roku 1900. 
 
Přes všechny výše zmíněné výtky, spočívající především v oblasti málo 
využitého potenciálu pro hlubší teoretickou interpretaci (která by mohla ještě 
více přispět i k zhodnocení vlastní tvorby autorky), pokládám bakalářskou 
práci Matyldy Urbanové za kvalitně a komplexně pojatou a směřující ke 
zřejmým a zajímavým výsledkům především v didaktické a výtvarné části.    
 
  
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
Otázky oponenta: 
 

1. Jak byste definovala v několika větách rozdíly mezi interpretaci a 
způsobem využití snu v umění Symbolismu a jeho pozdější využívání 
Surrealisty? 
 

2. Napadají Vás nějaké paralely práce se snem v české symbolistní 
tvorbě i v soudobé literární tvorbě? Myslíte si, že existuje také tvorba 
v níž se obojí systematičtěji propojuje? 

 
3. Můžete uvést nějaké příklady současné tvorby (nebo posledních 

desetiletí), která je v nějakým způsobem (jak), blízká vašemu vlastnímu 
tvůrčímu přístupu? 
 

 
V Praze 5. 1. 2019               
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