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Na úvod oponentského posudku se zmíním o volné tvorbě doktorandky. Díla Pavly Gajdošíkové znám 

z dob jejích studií na Akademii výtvarných umění v Praze. V jejích fotografiích (Předměstí/Outskirt), 

malbách a kresbách zpracovávala motivy staveb, které mají svůj tvar, barvu a interiér (Ve dvě v noci 

2008). Část jejích prací se týká objektů z domova.  K výstavě „Habitat“ kritik a kurátor Viktor Čech 

zmiňuje Pavlino zaujetí místem pro život: „Autorčino uvažování podobně spojuje ambivalenci 

moderní utopie s hluboce zakořeněnými pravzory. Důležitý je zde ale i onen moment 

města ,  jak ho známe z  osobní zkušenosti s  jeho těžko uchopitelnou noční tváří.“  

 ( z d r o j  w e b :  w w w . p a v l a g a j d o s i k o v a . c o m ) .  

Ve své tvorbě Pavla opakuje pamatovávání  –  externalizuje ho. Soustředěně vytváří 

mapy míst, ve kterých se ocitla. Extrémně citlivě vnímá a  překresluje vzájemně se 

prostupující roviny toho, co tvoří naše byty, domovy, pokoje. Zdi, světla, poci t 

bezpečí nebo strach - všechny kvality najednou přepisuje do kódovaných půdorysů 

a rastrů. Jako  by se snažila –  potom, co je domácnost zabydlená –  vytvořit její 

kreslenou šifru, podle které se dá daná  domácnost zase úplně rekonstruovat. I  když 

jen v divákově hlavě.  

Stavbě obydlí předchází půdorys, plá n nebo model. Pavla obrací strategii a pokouší se 

o „půdorys“ následný. Životní peripetie se odehrávají uvnitř míst, ve kterých se  

narodíme, nebo nám je někdo připraví, nebo  nás o  ně někdo nebo něco připraví .  

Paradoxně,  trvalejší než samotné zdi, dveře, nebo židle ,  jsou stopy v naší paměti.  

Artefakty, které Pavla vytváří, jsou spíš než zobrazením konkrétních staveb opisem 

rozpomínání  se na ně (video Zahrada, 2014).  

„Jde o  toho, kdo prostor prožívá, co pro něj, jako pro jednotlivce, ,jeho‘ prostor 

znamená, co  mu dovoluje a co ne.“ (Havel&Mitášová, 2004, s.154) Str.88.  

Jejím silným výtvarným prostředkem je práce s linií.  Ať už kreslenou ,  nebo 

vystřihovanou ,  nebo prošlapanou. V  černobílých kresbách (například cyklus vystavený 

v brněnské Galerii TIC, „a b c“ 2011 , či  cyklus „Dívání se bez vidění, 2016 ) je pro mě 

pregnantně zachycen motiv paměti. Mezi prázdnou plochou/pozadím = ničím ,  a 

kusem látky, nábytku =  něčím ,  je velice křehká hranice. Pamatovat si znamená jít 

aktivně proti proudu zapomnění .  V černobílých kresbách nad nicotou bílého papíru 

vítězí černá ,  rukou prokreslená linka.  Ve své disertaci doktorandka přenáší tuto svou 

specifickou dovednost –  popisovat úspornými prostředky (linka, černá a bílá barva, 

stop-motion video) komplexní zkušenos t s prožitkem specifického místa a času –  do 

srozumitelného a čtivého textu.  

Ve vztahu k pedagogické praxi je pro mě velice přínosné představovat mladým 

učitelkám/učitelům výtvarného umění strategie, které provokují k  jemnějšímu a 

komplexnějšímu prožitku míst, ve kterých žijeme.  V kapitole UMĚLECKÁ DÍLA 

VZTAHUJÍCÍ SE K  TÉMATU CESTA jsou precizně popsány dílčí aspekty široce 

rozprostřeného pojmu „prostor pro člověka“  (název výstavy Poslední prostor pro 

člověka, Karlín Studios 2012) .   



V disertačním  textu je často citována architekta Pavla Melková:  „Pojem cesty je ve 

své nejpřirozenější podobě definován formou pohybu, kterým je pěší chůze.“  Str. 63. 

Tento motiv Pavla monumentálně ,  a přitom civilně ,  zhmotnila do série 365 kreseb –  

map svých každodenních procházek s  malým synkem (vystaveno na výstavě Maloval 

Hlavolam, Galerie NoD, 2012).   

Slovo architektura  –  etymologicky odvozeno od řeckého, respektive latinského 

archon/archi  (vůdce/znalec) –  teks/tekton  (tká/staví) se v  disertaci objevuje velice 

často. Na můj vkus je toto slovo zbytečně nadužívané. Spíše než motivy 

plánování/projektování a stavění  řeší doktorandka podle mě témata paměti a 

zabydlování .  I  v pedagogických pozorováních  je doktorandka úspěšnější tehdy, když 

své studentky a studenty nasmě ruje na práci s  pamětí místa, s  jeho živým 

procházením, rozpomínáním se na vůně, zvuky, struktury domova ( například 

Případová studie 1, uskutečněná na Mariborské Univerzitě ve Slovinsku) .  „Nejvíce 

nás zaujalo, čeho si (jeden ze studentů) všímal při průzkumu vlastního obydlí. Byly 

to vůně, zvuky. Popisoval zvuk podpatků  žen, které slýchá v  bytě. Zaujali  ho vůně, 

které vycházejí ráno z  koupelny.“ Str. 90.  

Velký respekt ve  mně  budí důslednost,  s jakou doktorandka promýšlí metody své 

pedagogické praxe. V  provedených sondách jsou zřejmé promyšlené postupy 

odkazující na myšlenky Rity Irwin, které stavějí na propojování tří rolí:  

umělkyně/učitelky/vědkyně.  Důležitou byla i  přímá konfrontace s  dalšími 

doktorandkami a doktorandy opírající se o  koncept Rity Irwin v  Kanadském 

Vencouveru (University of Brithish Columbia 2019).  

„a/r/togr af  svá témata a  otázky  neus tále  vy tvář í ,  a  t ím zaznamenává  poznatky  z  dos aže n ého bádání .  Neus tá le  

řeš í  i  formuluje  otázky  v  průběhu proces u bádání .“  S tr .  92.  

„a/r/togr afy . . . ž i j í  svou prac í ,  zprostře dkov ávaj í  porozumění  a  akt ivně zas távaj í  svoj i  pedagogic kou pozic i ;  

př i tom propojuj í  poznání ,  dě lání  a  vytvářen í  pros třednictv ím své  es tet ické  zkušenos t i .  Je j ich práce  je  umění  i  

věda,  a le  b l í ž í  se  s píše  umění  jako takovému.  Snaží  se  zdůrazni t  významy v íce  než fakta.“  ( I rwin & de  Coss on,  

2004)  Str .104  

Na stranách 112 až 114 doktorandka svou a/r/tografickou metodu smysluplně dokládá přesvědčivou 

sérií myšlenkových map. Závěrečná výstava „Hledáme-li nejbližší, dívejme se za obzor“ v Galerii 1, 

v Praze, otevřená s katalogem v lednu 2020, úspěšně uzavírá celý disertační projekt. Demonstruje 

znalost a prohloubení postupů, které si na začátku své doktorské práce vytyčila ověřit. Po formální a 

obsahové stránce neshledávám na disertační práci nedostatky. Umělecká tvorba a pedagogická praxe 

jsou přirozeně propojené a navzájem se posilují. Velice kladně hodnotím úroveň vlastní umělecké 

tvorby a systematičnost testování a/r/tografických postupů. Metody, jejich testování a rozbor jsou 

přínosné a ve výchově učitelek a učitelů výtvarné výchovy užitečné. 

Disertační práci Pavly Gajdošíkové doporučuji k obhájení. 

Otázky, komentáře: Neuvažovala jsi o vtažení architektů/urbanistů, respektive jejich studentů, do 

některé ze svých sond? V situaci, kdy je slovo „architektura“ klíčové pro výzkum, bych očekával bližší 

kontakt s tímto oborem. Schází mi kritický pohled nazírající na architekturu i jako na mocenskou 

strukturu (komerční developement, IKEA – stereotyp, realitní bubliny, sídelní kaše - zástavba 

rodinných domů na periferii měst) nebo případně z jiné strany, jako na strukturu, která má svojí 

socio-ekonomickou dynamiku (například formy sdílené ekonomiky, které nepřiměřeně tlačí na výši 

nájmů a podobně). To, jak domov v konkrétním období života vypadá, výrazně determinují i vnější 

podmínky. Možná je to na jiný typ výzkumu, ale kontakt s architektonickou praxí by doktorandský 

projekt mohl zajímavě obohatit. 



V případě akcentu na motiv niterného prožitku mi schází odvaha dotknout se problematických rovin 

souvisejících s domovem. Jsem si vědom citlivosti etických otázek souvisejících se soukromím všech 

zúčastněných, ale předpokládám, že se příští pedagožky a pedagogové setkají při své praxi na 

středních a základních školách s příklady problematických sociálních vztahů a dispozic svých žáků a 

žákyň. Pohled nebo komentář psychologa či psycholožky by také mohl disertační práci přidat na jisté 

komplexnosti a praktičnosti.  

Těším se na další autorskou výstavu, poslední série kreseb z výstavy „Hledáme-li nejbližší, dívejme se 

na obzor“ otevírá pro mě velice zajímavou typografickou linii. Držím palce.  
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