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Téma krásné, atraktivní a svrchovaně tajemné si vybrala diplomantka. Také 
ovšem téma rozsáhlé a jak doložila, bohaté ve výčtu různých příkladů a variací. 
Hrozba, že autorka se ztratí v rozličných příkladech dveří, bran a vchodů a 
východů byla jistě velká, nejspíše však odvaha a také lákavost tématu ji 
přesvědčily diplomovou práci napsat. 

Je napsána velmi kultivovaně, čtivě, a odvíjí se jako poutavý příběh smyslu a 
symboliky, který neustále naráží na oprávněné citace z bible, uvedené Kristovou 

větou "Já jsem dveře". Autorka si vybírá komplexnější problémy symboliky 

dveří a bran a ilustruje je jedním nebo několika málo příklady pars pro toto. Je 
si vědoma, že škála příkladů by se dala výrazně rozšiřovat. Velmi oceňuji její 
vstupy do krásné literatury a zachycení symboliky dveří a bran v beletrii, čímž 
autorka vytváří další referenční pole, které se mnohdy protkává se 
symbolickými výklady výtvarného umění. 

o tom, že pochopila svůj úkol inteligentně, svědčí skutečnost, že se v souvislosti 
s dveřmi věnuje i otázce voyeurismu, která s nimi úzce souvisí a v některých 
případech je dokonce dominantní (s. 57,78 n.). Zejména v umění 20. století 
motiv dveří a vchodu/východu, ale i okna souvisí velmi často s tímto 
fenoménem. Velmi oceňuji i kapitolu věnované divadelní scéně, kde dveře a 
průchody tvořily významný prvek, který by bylo možné rozšířit (např. Fárovy 
realizace Gorkého Měšťáků z roku 1976 a příznačný plakát téhož umělce ke hře 
Václava Havla Ztížená možnost soustředění, 1968). 

K zajímavým kapitolám o starším umění mi nepřísluší cosi dodávat, spíše se zde 
nastoluje otázka, která se stane zcela aktuální ve století dvacátém. A sice zda 
autorka uvažovala o zohlednění dveří a jejich významu nejen jako předmětu, 
který nabývá různé symbolické významy v různých dobách v dílech malířů, ale 
také jako uměleckého díla an sich (Lorenzio Ghiberti a další příklady dveří 
sochařů od románské doby až po renesanci). Ve středověku a novověku jde 
možná o téma samostatné, ale ve 20. století se téma dveří stává vlastním 
materiálem, doslova dílem (obrazem) umělce (dveře =objekt=umělecké dílo). 
Jako příklad je možné použít různé varianty dveří Roberta Rauschenberga, kde 
dveře se stanou základem komplikované junk-asambláže. Dveře jsou pro 



Rauschenberga totožné s obrazem. Vlastně se jím může stát cokoliv, postel, 

matrace apod. V Čechách pak lze uvést příklad Libora Fáry, který na výstavě 

V stupy v roce 1969 představil cyklus dřevěných dveří, doplněných různými 

asamblážovými prvky. Teoretik Luděk Novák je chápal jako vstupy do jakési 

"estetická mučírny". Byly také vizuálním ohlasem "vstupu spřátelených armád" 
do Československa v srpnu 1968. Zcela nově pak Fára uchopil téma vchodu 
v asambláži Mohu vstoupit? (1978), kterou tvoří zvonková deska z pražského 
pozdně secesního činžáku, která je proložena na místo jmenovek fragmenty 
barevných fotografií ženských zubů, řas, rtů a očí, tj. detaily komunikačně 
klíčových partií ženské tělesnosti. 

Jistě by bylo možné výčet příkladů symboliky dveří autorky rozmnožovat, ale 
mělo by to smysl jen tehdy, pokud by se ukázaly nové nebo skryté významy, 
v práci doposud neodhalené. Možná, že umění 20. století by takové oblasti 
mohlo skrývat: uvádím například obraz Václava Zykmunda Opuštěný dům 
(1934), (Dějiny českého výtvarného umění IV., 1890-1938, II. Díl, s. 238), kde 
dveře figurují jako zástupný znak zničeného domu, jako ruina domu. Asi 
bychom tuto tematiku (dveře= ruina domu= fragment obydlí) mohli nalézt i ve 
fotografii 40. let (Vilém Reichmann). Dveře tak mohou zastupovat (ztracenou) 
jistotu obydlí, střechy nad hlavou. 

Celkově lze hodnotit diplomovou práci Kristýny Jirátové jako velmi dobře 

napsanou, inteligentně a čtivě zkomponovanou. Jistě je možné některé drobnosti 
doplnit, jak bylo naznačeno, ale to není rozhodující. Zásadní je vskutku 
intelektuální připravenost autorky téma zvládnout, což se domnívám naprosto 
potvrdila, a to nejen způsobem zpracování, ale i pročtenou bohatou literaturou. I 

Z výše uvedeného hlediska vřele doporučuji diplomovou práci Kristýny Jirátové 
k obhajobě. 

V Praze 13.5.2010 

I K motivu pootevřených dveří, který autorka uvádí v souvislosti s antikou, uvádím zajímavý příklad vlivu 
tohoto motivu na architektonický koncept hřbitovní kaple ve Stocholmu od významného švédského architekta 
Sigurda Lewerentze, Vaughan Hart, Sigurd Lewerentz and the 'Half-Open Door', Architectural Histo/y, Vol. 39 
(1996), pp. 181-196. 


