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Kolegyně Vídršperková odevzdala diplomovou práci, která je pozoruhodným pokračováním a doslova 
prohloubením tématu závěrečné práce „Chodníky – mlčenlivá svědectví“ obhájené v absolvovaném 
bakalářském studijním programu. Skloněná hlava zamířila ještě hlouběji do nevšedního světa tmy a zapomnění 
do „Vnitřností města“. Diplomantka celé téma pečlivě v souvislostech teoreticky prostudovala, následně velice 
systematicky, výběrem témat a míst, strukturovala, aby jej v následujícím období osobně prožila a autorsky 
zdokumentovala.  
   Teoretická části Dp práce stojí na prvotní analýze podstatných obsahů tématu. Kolegyně vybrané zástupné 
typy podzemních městských prostor prozkoumala (str. 14-30) s velkým smyslem pro rozmanitost pohledů na 
tyto skutečnosti, s porozuměním pro souvislosti historické (archeologické), stejně jako filosofické a umělecké. 
Schopnost propojit rozmanité poznatky do obsažné, inspirované a čtivé formy je stále spíše výjimečná. 
Poznatky jsou sdělovány se smyslem pro zkratku, bez potřeby uplatnit poznané bezdůvodně v celé šíři. Radost 
z poznávání je zjevná, nacházení nevšedních spojení do fungujících kontextů má literární půvab. Nejen radost 
z poznání, ale vlastní, autorsky usazené interpretace. Sondy do minulosti jsou komparovány se zjištěními z knih 
např. W. Benjamina, G. Didi-Hubermana, nebo G Bachelarda a tematicky souznějícími obrazy J. Bolfa a dalších 
autorit a uměleckých oborů. Např. na str. 15, cituji: „Sklepení představuje kostru města. Tvoří jeho základy, 
zázemí, dům drží v jeho stabilitě a pevnosti. Někdy ho drží drobnými zápěstními kůstkami, jindy potřebuje všech 
210 kostí, které se rozmanitě větví a napojují, aby udržely honosné historické budovy nebo propojily vzdálenější 
místa.“ Atd. Žádné schéma, žádné zjevné výkyvy. Šest podtémat kapitoly č. 2, zastupující celý fenomén podzemí 
města, postihly podstatu tématu a staly se kvalitním podkladem pro didaktickou část Dp.  
   Výukové projekty ve většině (5 lekcí) odučené s dětmi (ZUŠ v Lysolajích) různého věku prověřily diplomantčinu 
přípravu. Prokázala při nich velký smysl pro uplatnění rozmanitých výtvarných forem. V úkolu Jáma (odučeno 
na dětském táboře) doloženém na videonahrávkách, děti pracovaly v lese na zjišťování „co je dole?“.  Videa 
ukazují a komentář sděluje, jak složitě se děti propojily s učitelskou koncepcí. Výsledek je dobrý, ale ne vždy se 
v takových případech sejdeme s učitelskou otevřeností při hodnocení průběhu práce. Tato kritičnost je společná 
všem rozborům lekcí, přestože výstupy mají jiskru a odpovídají hraničním způsobem na výtvarné potenciality 
dětí. Pro klid diplomantky upozorňuji, že pracovat s „vypůjčenými dětmi“ (sebekvalitněji připravenými) není 
totéž, jako práce se „svými“. Malby Dům od sklepa po půdu obsahuje pod obrázkem další inspirovaný rozbor 
(viz str. 38) týkající se autenticity dětských výstupů (podle mne významné, v praxi ne příliš respektované téma). 
Možná by mohla v tomto případě pomoci společná prohlídka domu s kresebnými poznámkami dětí, ze kterých 
by pak vycházely při malbě… Následují úkoly Ve sklepě a Město nad a pod zemí, které pracují relevantními 
výtvarnými postupy v souvislostech s tématy. Druhý úkol individuální prací spojenou s prací společnou. 
Otevřenost a kritičnost. Učitelská bilance je nejsilnější částí didaktiky, protože objektivizuje lekce ve všech jejich 
dimenzích, nejen podle žákovských výstupů. Takový rozměr do této kvalitní Dp velmi dobře zapadá.  
   Výtvarná autorská část potvrzuje ambice doposud hodnocené kapitoly. Sklep jsme společně s ročníkem 
diplomantky tématizovali 2016 ve společném cyklu, který má doposud svoji hodnotu. Kolegyně zkušenosti ze 
studia tématu zpracovala a rozvinula v obsažném souboru, rozvíjejícím výtvarné možnosti Dp. Jak rozumím s 
uznáním výběru maleb a fotografií, tak je mi nejbližší pojetí videa – Cesta tunelem. Tajemství spojené 
s dynamikou obrazu vyjadřuje zprávu o tématu nejautentičtěji. Fiktivní koncept zprávy z objevu zazděné 
RVHápky ve sklepní místnosti s nebezpečnými materiály mne oslovuje díky nedořečenostem a zámlkám, které 
sílu fikce umocňují a přináší neokázalý prvek smyslu pro humor. Technicky brilantní řešení s podvodnou 
dokumentací a článkem je dobrým završením celé diplomky.      
   Práci provází kvalitní, obsahy podporující typografie s obrazovou dokumentací (fotografie, kaligrafické 
autorské kresby, reprodukce) umístěnou povětšině na margu stránek. Šedý text v hlavním černém textu 
pointuje zápisky z navštívených míst. 

 

Práce splňuje zadání tématu i oborové nároky na diplomovou práci.   
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