
Posudek vedoucího bakalářské práce 

  

Vedoucí závěrečné práce: doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, PhD. 

Oponent závěrečné práce: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 

Autor závěrečné práce: Kateřina Nováková 

Obor: Pedagogika - Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání 

Akademický rok: 2018/2019 

Název práce: Malba jako hmota  

Předložená práce odpovídá zadání. Jak samotný název dává tušit, jde o práci s těžištěm v malířském 

projevu. Autorka se, poněkud nezvykle pro malíře, rozhodla akcentovat prostorové aspekty malby. 

V barvě tudíž a priori nevnímá její odstín, ale spíše hustotu a texturu. I tak lze totiž pohlížet na obraz. 

V úvodu práce logicky a v duchu zadání autorka objasňuje pojmový aparát spojený s řešeným 

tématem (obraz, malba, gesto, struktura, hmota). Vedle definic různých autorů (Gombrich, Baleka, 

Leinz…) klade vlastní interpretace. Obraz jako specifický druh myšlení je výborný postřeh. Také 

poukaz na rozdílnou (haptickou) zkušenost malíře a diváka s obrazem (u pojmu struktura) je na místě 

a svrchovaně pravdivá – Quod licet Iovi, non licet bovi! 

Ve druhé kapitole autorka otevírá téma hranice mezi obrazem a objektem. Jednou z možností jejího 

překročení je technologický progres. Především polymerní materiály umožňují realizovat dosud 

nevídané věci! Správně však zároveň zmiňuje fakt, že dominantní struktura je přímo úměrná 

schopnosti komunikovat narativní obsah. Ruku v ruce s tím jde i vztah mezi strukturou a mimetickým 

intervalem. Jednoznačnou hranici mezi malbou a objektem znejišťuje však nejen robustní malířská 

hmota, ale také například vkládání (vlepování) předmětů do obrazu. I o tom se autorka zmiňuje. 

V intermediálním prostoru hovoří o konfrontaci obrazu s jinými médii, ale také o kontaminaci obrazu, 

tedy o ohrožení jeho postavení i vnitřní, oborové integrity. Podkapitola 2.3. Hladká struktura je velmi 

dobrou komparativní úvahou! A je dobře, že vedle Gerharda Richtera představuje v jejím rámci také 

jeho českého vrstevníka Bedřicha Dlouhého. 

Ve třetí kapitole se autorka dostává od formálních aspektů k těm obsahovým, respektive správně 

konstatuje, že „pokud bychom tak neučinili, hloubka našeho zkoumání nebude velká a zůstávali 

bychom v rovině obecných zjištění a pravd“ (str. 20). Za svůj obsah si volí krajinu a obratem nabízí 

nejen její definici, ale také její sociální, kulturní a jiné kontexty. V souvislosti s proměnou krajiny 

v čase uvádí velmi příhodně fotografickou tvorbu Josefa Koudelky. Vedle krajiny jako objektivní 

reality staví krajinu osobní a samozřejmě dospívá k jejímu inspiračnímu potenciálu. 

Tři pohledy na krajinu (kapitola 4.) nejsou chronologickým přehledem krajinomalby. Jsou selektivní 

reflexí malířského uchopení krajiny s důrazem na hmotu. Téma hmoty v této kapitole a podkapitolách 

stopuje autorka tentokrát skrze tvorbu osmi umělců. Každý z trojice „pohledů“ je usazen do jiné 

časové roviny – 1. polovina 19. století, padesátá léta 20. století a současnost. A tak zde defilují 

například William Turner, Jean Debuffet či František Hodonský. Mohlo by se zdát, že domácí autoři 

jsou v menšině, ale není tomu tak. Pozitivně hodnotím třeba zařazení Ludmily Padrtové 

k věhlasnějším francouzským informelním kolegům, anebo vedle prof. Hodonského také zástupkyní 

střední generace – Kristýny Šormové či Patricie Fexové. Všichni vybraní autoři, každý po svém, mají 

k malbě jako hmotě co říci. 



Praktická část představuje dvě řady (bílá a černá) exploračních výstupů. Východiskem je mačkaná 

struktura papíru a látky, respektive její fotografický záznam. Tyto předlohy využívá autorka pro 

realizaci obrazů-studií v různých technikách a mapuje přitom jejich limity. Opakování předlohy 

umožňuje větší soustředění na formální proměny. Vedle tradičních technik (akvarel, olejomalba) leží 

ty méně obvyklé (enkaustika) a posléze i ty nestandardní (asfalt, silikon apod.). I zde by bylo dobré 

posunout se v budoucnu od formálních aspektů k obsahovým a volit techniku v jejich vzájemném 

pochopení.  

Bakalářská práce ústí do návrhu trojice didaktických úloh. Nejenom vzhledem k praktické povaze 

práce kvituji, že autorka úlohy nejen teoreticky naformulovala, ale také v omezené míře prakticky 

odzkoušela. Úlohy jsou přehledně strukturovány, neschází vazba na RVP či motivace. Formálně se i 

zde setkáváme s ne zcela standardními materiály. Tak je například „Technický strom“ osazen na 

transparentní fólii, což umožňuje jeho iluzivní zapojení do reálné krajiny. Využití těsta jako matrice či 

jako hmoty pro reliéf („Zpátky do pravěku“) včetně upečení je vtipné a současně svrchovaně funkční. 

V „Zelenozeleném lese“ pak autorka nezapře své malířské zaměření. Předkládá úlohu ryze malířskou, 

přesto s jistým konceptovým základem.  

Z předložené práce je zřejmé, že autorka řešeným tématem opravdu žije. Vychází z vlastní zkušenosti, 

z technologického experimentu. Empirické poznání podrobuje racionální analýze, a přitom stále 

zůstává především malířem. Intenzifikace bezprostřední zkušenosti je cílem edukačního procesu. 

Potud je tedy práce Kateřiny Novákové pevně usazená nejen v malířském řemesle, ale také 

v kontextu výtvarné výchovy. 

Práci doporučuji k obhájení. 

 

 

V Praze dne 7. 5. 2018          doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, PhD. 

 


