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Ve své diplomové práci si Veronika Moudrá vytkla za cíl analyzovat rozmanité vlivy, 

projevující se v díle nejznámější mexické (a patrně i latinskoamerické) malířky Fridy Kahlo 

(1907-54). Výchozí premisaje tato: Přestože odborná literatura takřka jednohlasně prohlašuje 

Kahlo za "ojedinělou, výjimečnou, púvodní, svébytnou" osobnost (s. 10), nelze její dílo 

pochopit bez jeho zasazení do širších souvislostí, jak byl politický vývoj Mexika 

bezprostředně po revoluci i vývoj moderního malířství v 1. polovině 20. století, bez 

pochopení díla Fridiných předchúdcú, současníkú a následovníkú. Obtížného úkolu, jak 

zhodnotit toto rozsáhlé spektrum vlivú a přitom neztratit ze zřetele originálnost malířky, se 

Moudrá zhostila velmi dobře. 

Nevěnovala se Fridinu dílu chronologicky, ale tematicky - v jednotlivých kapitolách 

pojednali inspiraci předkolumbovským uměním, lidovou tvorbou (masky, textilie, ex-vota), 

ale také vlivy socialistického realismu, a nakonec stručně pojednala o mexické umělecké 

generaci "ruptury", která na Kahlo v mnoha směrech navázala. Tento přístup umožňuje 

nahlédnout na mnohé obrazy z několika rúzných úhlú a vystihnout tak komplexnost Fridiny 

tvorby. Moudrá se přitom ve svých interpretacích nenechala vést sekundární literaturou, činí 

vlastní závěry a její práce dokazuje velkou všímavost i znalost nejširšího kontextu dějin 

umění. Ocenit je třeba také obrazové přílohy, které tvoří integrální součást textu a umožňují 

čtenáři ověřit si diplomantčiny závěry. 

Paradoxně nejslabším místem práce nejsou interpretační pasáže, vyžadující největší 

úsilí, ale úvody kapitol, v nichž bylo třeba shrnout z dostupné literatury známá fakta a vytvořit 

si platformu pro vlastní výklad. V těchto místech se projevuje určitá stylistická chaotičnost, 

ztěžuj ící četbu. 

Přesto lze diplomovou práci Veroniky Moudré hodnotit jako zdařilou; faktograficky bohatou, 

ale zároveú interpretující, nikoli pouze shrnující známé skutečnosti. Autorka prokázala 

schopnost polemizovat s autory moderních historických pojednání a obhájit vlastní názory. 

Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou výborně. 
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