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Bakalářská práce Kateřiny Novákové splňuje kritéria stanovená 
zadáním. Autorka postupuje s rozvahou a se zacílením upřednostňujícím 
kvality malířského vyjádření v rovině hmoty a struktury. A protože 
nevynechává ani ostatní výrazové polohy, vykazuje její práce znaky 
celistvosti a vyváženosti. Zajímavě charakterizuje dvojí obrazové sdělení 
ve formě a hmotě – hovoří o obrazu jako otázce myšlení a zároveň 
vnímá i jeho citové aspekty a rozvádí je v jednotlivých kapitolách, v nichž 
nevynechává ani vlastní tvůrčí záměry a usilování. V některých částech 
ale mám dojem, jako by autorka hovořila více o svých ideálních 
představách a předpokladech vedoucích skrze malbu až k poznání 
podstaty života. Jako by nepřímo potvrzovala současnou tendenci, v níž 
je obraz prostředkem metodického výzkumu – více než imaginací nebo 
básnickou emocí. Trvalé upřednostňování vědy, myšlenky – analýzy 
v procesu tvorby vede k fragmentaci, která umění rozkládá na systém, 
který si vytváří své vědecké zákonitosti, aniž by uznal původní kvalitu 
archetypálních principů a směřoval k integraci. Je ale zároveň nutné vzít 
v úvahu, že autorka pracuje se všemi údaji, odkazy a příklady natolik 
empaticky, že nevybočuje do žádného extrému. Využívá je v duchu 
svého osobního cítění a chápání umělecké tvorby jako takové. A její 
pojetí struktury a výstavby celé práce si tak udržuje velmi příznivé a 
jemné napětí mezi artikulovaným faktem a uspořádaností ve vztahu 
k prožívané vnější i vnitřní inspiraci. Nedostává se tak k závazným 
normativním postupům, které se nabízejí, ale zůstává osobnostně 



svobodná a nezávislá v rodině umění s předpokladem vlastního 
autentického pojetí pedagogické práce a výuky. 

Bakalářskou práci Kateřiny Novákové doporučuji k obhájení. 

doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 

V Praze 15.5. 2019 

 

Otázky k obhajobě: 

Zaujala mne velká šíře technik a technologických postupů, které jste 
zvolila – je mezi nimi některá, která se stala pro vás vlastní a s níž jste 
se ztotožnila nejvíce? Máte pro toto „zalíbení“ nějaký racionální důvod 
nebo se jedná o spontánní přístup, který nejlépe vyjádřil okamžik 
pohledu na „věc“. Pokuste se o charakteristiku. 

V závěru se zmiňujete o experimentu, který je pro vás největším 
přínosem, vedle dlouhodobého promýšlení a objevování. Našla jste také 
nějaký element, princip či opakující se jev, který by tvořil kontinuitu 
vašeho úsilí a v němž by bylo možné spatřit i poselství jdoucí nad rámec 
vaší bakalářské práce? 


