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Předložená práce svědčí o zaujetí tématem, splynutí s ním, a tedy o skutečnosti, že řešené téma není 

jen otázkou diplomové práce, ale především vnitřní přirozenosti či potřeby autorky. Formální úprava 

to „jen“ potvrzuje. Citace z odborných textů doplňují citace z beletrie a vlastní glosy či deníkové 

záznamy. Svůj smysl má orientace textu na šířku, výběr fontu, barev (odstínů černé a šedé), vazba 

atd. Autorka přistoupila ke zpracování tématu zodpovědně, s pokorou a nebývalou mírou sebekritiky 

a současně odvahy a samostatnosti. Vznikla práce svrchovaně autorská a citlivá. 

Teoretická část začíná úvahou o hranici mezi žitím a tvorbou, hranici mezi lidskou bytostí a 

prostorem, v němž se nachází. Jak ostrá a jak pevná je tato hranice? A existuje vůbec nebo je to naše 

mentální konstrukce? Autorka zmiňuje dělení krajiny na vnitřní a vnější s logickým odkazem na text 

Václava Cílka. Je však zřejmé, že ve své práci usiluje o zrušení hranice. Pojítkem obou krajin a 

eliminátorem hranic se stává pohyb. Přírodní cykly, vítr, pohyb člověka v krajině, lidský dech, plynutí 

myšlenek… Následuje představení klíčových pojmů. Velmi hezky jej uvádí kapitola „skrze pojmy 

projít“ (str. 23). Jejich výběr je relevantní, všechny dohromady tvoří teritorium úvah, vymezují 

hranice, v nichž se práce pohybuje. Souběh slovníkových definic, filozofických úvah a vlastních zážitků 

poskytuje plastický a současně velmi osobní pohled na jednotlivá témata. Kapitola „meze“ (str. 45) je 

pregnantní, dokonalé, hutné a současně čtivé představení krajinných mezí, tedy bazálního kontextu 

celé práce. V kapitole „dialogy“ (str. 46) se seznamuje čtenář s uvažováním (a tvorbou) tří umělců: 

Reny Milgrom, Miloše Šejna a Jana Ambrůze. V jejich tvorbě se krajina stává součástí těla a tělo 

součástí krajiny. Všichni tři se dotýkají krajinných mezí. Každý po svém. Hodnota textu spočívá mimo 

jiné v tom, že jde o autorský dialog, rozhovor vedený autorkou s těmito umělci osobně a cíleně pro 

tuto práci na téma krajinný prostor. Jedná se tedy o dosud nepublikované autorské výpovědi. Kontext 

rozhovorů tvoří stručná reflexe tvorby každého z umělců, podpořená například i velmi výstižnou 

fenomenologickou úvahou Anny Hogenové. Teoretickou část uzavírá kapitola „odkládání“ (str. 75). 

Jde opět o brilantní hutnou výpověď. S kapitolou „meze“ tvoří „odkládání“ jakési krátké pevné 

vertikály, mezi nimiž jsou nataženy horizontální linie delšího osobnějšího textu („skrze pojmy projít“ a 

„dialogy“). Tato struktura je, podle mého názoru, velmi dobrá a výborně vyvažuje obecné a 

konkrétní, objektivní a subjektivní, vnější a vnitřní atd. 

Vlastní autorčina tvorba plně odráží úvahy z teoretické části. Představené práce (citlivé, formálně 

bohaté a co do množství rozsáhlé) vznikaly během autorčina pobytu ve finském Rovaniemi. Tvoří de 

facto jakousi špičku ledovce, pouhou výseč mnohem většího celku, ke kterému zahraniční pobyt 

inspiroval. Alena Zástěrová má ve zvyku své téma neopouštět. Zůstává s ním, či chcete-li vrací se 

k němu tak dlouho, dokud si navzájem neřeknou (téměř) vše. Tako vytrvalost, houževnatost, 

zarputilost či posedlost má co do činění s mechy, lišejníky a dalšími přírodninami, které také vzdorují 

počasí a zůstávají na svém místě, ať se děje, co se děje. V textu práce jsou představeny zástupci 



pestrých výtvarných výstupů, jejichž společným jmenovatelem je konceptuální uvažování: práce 

s přírodními pigmenty, frotáže kamenů a kmenů, trávové věnce, dlouhé linie navlékaných jeřabin 

coby trasy či stezky myšlenek, jinak též horizonty a zviditelněné linie balvanů, slepotiskový herbář 

anebo ve stejné technice hledaný rytmus v jejich opakování.  

V didaktické části autorka představuje sérii úloh vztahujících se k řešenému tématu. Poukazuje na 

enviromentální a mezioborový potenciál a současně se vyvaruje apelačního klišé „o generaci 

odcizené přírodě“. Hned v úvodu konstatuje, že „krajina ve výtvarné výchově je otázkou jejího 

vnímání, nikoliv otázkou konkrétního odstínu zelené tempery“ (str. 98). Tím v zásadě postuluje 

myšlenkové paradigma – tj. citlivost vůči prostředí, v němž se pohybuji. Z toho také vycházejí 

především první tři úlohy odučené na gymnáziu. Jsou dobře vystavěny, mají jasnou strukturu včetně 

vazeb na RVP a také logickou vazbu k textu teoretické části i tvorbě samotné autorky. Text doplňují 

ukázky studentských prací. Druhé dvě úlohy jsou naznačeny.  Mají ale stejná myšlenková východiska, 

zasloužily by si však jasněji vypointovat.  

Předložená práce splňuje zadání. Nad to je zřejmé, že Alenu Zástěrovou téma zajímá, že je s ním 

bytostně spojená. Autorka vede dialog s krajinou a zdá se, že si s ní rozumí. Samozřejmě, že monolog 

by byl mnohem jednodušším řešením. V dialogu si totiž musíte naslouchat. Jsem přesvědčen, že o 

monolog autorka nestojí a že umí naslouchat. A ze závěru práce je jasné, že si také uvědomuje, že 

tento rozhovor je nekonečný. 

Práci doporučuji k obhájení. 

 

 

V Praze dne 7. 8. 2019                  doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, PhD. 

 

 

 


