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Diplomová práce autorky Michaely Vídršperkové pojednává o podzemí, o neviditelné čásZ měst. Zaměřuje se na vybrané typy městského 
podzemí, na sklepení, kanalizační systémy, metra, katakomby, štoly a vojenské podzemní objekty. Na podzemí autorka pohlížela jak 
fenomenologicky, historicky, tak i  archeologicky, nebo skrze literární a výtvarné odkazy. Jako cíl práce si stanovila zmapovat území 
podzemních prostor města, a pokusit se nalézt jejich aspekty pro výtvarné a pedagogické využi^. Autorka realizovala řadu sond mapováním 
vybraných míst. Navš^vila tak sklepení fary v Bezdězu, Kostnici v Sedlci u Kutné hory, Kapli Božího Těla v Kutné hoře, čisZčku odpadních vod 
v Bubenči, a stavbu metra linky D na Pankráci.  !
Struktura práce (členění kapitol, logická provázanost) 
Struktura je velmi propracovaná, s velice funkční, osobitou grafickou navigací (viz níže). Jednotlivé kapitoly se doplňují, a téma se tak 
přehledně rozvíjí.  !
Věcné zpracování (teoreZcké a metodologické zakotvení, náročnost tématu, inovaZvnost, přínos práce, formulace závěrů) 
V práci je zastoupena celá řada uměleckých osobnos^, od kterých autorka vybrala i méně známá díla, a seřadila je do velmi funkční mozaiky, 
která plně podporuje její interpretaci tématu. Zvolené téma i jeho zpracování vnímám jako silně osobité s důkladným kulturně historickým 
výkladem. V úvodu práce autorka odkazuje na původ slova podzemí a související významy: pod svět, podsvě^. Následně čtenáře přehledně 
provádí až do současných kontextů. Realizovaná výtvarná řada je pestrá v množství užitých technik, avšak koherentní ve své koncepci. 
Výsledná společná panoramaZcká frotáž podzemí je velkorysá a velmi přesvědčivá.  !
Autorská část (kontext českého i světového umění, reflexe vlastní tvorby, dokumentace uměleckých děl) 
Autorka k výtvarné čásZ přistoupila velmi pocZvě ,a jak sama zmiňuje, výtvarná část pro ni představovala výzvu. Jednalo se o způsob práce, 
se kterou dosud neměla mnoho zkušenos^. Vytvořila cyklus “Dokumentování podzemí”. Jako nejob^žnější část definuje cyklus “Nalezené 
podzemí”, ve kterém mysZfikační hrou objevuje neznámou část jednoho sklepení. Tato část práce je mediálně rozmanitá, od fotografií 
půdorysných plánů, až po fikZvní zprávy ze sklepení na sociálních sí^ch. Formálně tak naplnila zadání práce, a současně vytvořila ucelený 
projekt. Tuto část práce považuji za velmi tvůrčí, a domnívám se, že tento hravý, a současně humorný koncepční přístup velmi dobře 
odpovídá současným tendencím. Myslím si, že by jej autorka měla rozvíjet i nadále.  !
Správnost citace a odkazů na literaturu 
Práce je velmi precizní, s dobrým citačním aparátem a s obsáhlou literaturou.  !
Grafické, formální a jazykové zpracování 
Po grafické stránce je práce nadprůměrná. Každá kapitola je uvedena autorčinou grafickou značkou, veškeré grafické koncepce přidávají 
práci na přehlednosZ a atrakZvitě. Je zde patrný dlouhodobý zájem o autorskou grafiku. Díky tomu funguje práce jako vizuální esej, ve které 
se dá vyčíst téma pomocí uvedených reprodukcí. Autorce přeji mnoho tvůrčích sil, a preciznost jak v praxi výtvarného pedagoga, tak v 
osobním a tvůrčím rozvoji. !!!
Otázky k obhajobě: !!
1.  Jak byste kontextualizovala svou práci s prací Pavla Sterce “Na minulé životy nevěřím”, či “Symetrické řešení”? 
2. Mohla byste téma sklepení ještě více spojit s tématem undergroundu ve smyslu ilegality, či s metaforou podvědomí ? 
3. Jaká další rozvinu^ tématu vidíte jako možná pro svou výtvarnou a pedagogickou práci? !!
Doporučuji k obhajobě 
ve Staré Pace 4. září 2020               
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