
Diplomantka: Irena Fejtová, 5. ročník, učitelství Vv pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, prezenční studium
Téma práce: Existence versus hra
Oponent: PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.

V tematickém cyklu diplomových prací zaměřených na existenciální problematiku zaujímá studie 
Ireny Fejtové Existence versus hra zcela specifické místo. Spojení „závazné“ existence s 
„nezávaznou“ hrou posouvá pojrtí existence za hranice obvyklého chápání její podstaty. Většinou je 
vnímaná v dimenzích odcizení, ohrožení vlastní existence. To je však příliš omezené a jednostranné 
pojetí – především připravuje existenci o její pozitivní aspekty. Bez této polarity dvou tváří – které 
však nelze vnímat jako odvrácené ale naopak jako vzájemně se doplňující – by existence ztratila 
svou podstatu

A právě s pozitivními aspekty existence a jejich rozvíjením je spojena koncepce práce Existence 
versus hra. Autorka také v úvodu i v 1. kapitole zdůrazňuje, že reakce většiny lidí na spojení 
existence s hravostí je odmítavé – považují je za nepatřičné či dokonce za nesmyslné. Svůj názor 
podpořila diplomantka i výroky umělců, kteří s existenciálními aspekty hry ve své tvorbě pracují: 
Petra Nikla a Františka Skály. 

Další dvojice komplementárních pojmů – existenciální hra a hravá existence – tvoří osu celkové 
koncepce práce – a to jak v její teoretické, tak i výtvarné a didaktické části. Toto řešení považuji za 
nápadité a funkční – postihuje totiž podstatu sledované problematiky v její polaritě a dynamičnosti 
vzájemného prolínání. Diplomantka tak dokázala organicky propojit všechn\ složky diplomové 
práce. Zároveň má však každá z nich svou specifiku. V teoretické části je to konfrontace odlišného 
pojetí vztahu hry a existence u dvou současných stěžejních umělců Petra Nikla a Františka Skály 
ml. oživené rozhovorem s nimi. 

Specifikou výtvarné části je prostředí finského města Rovaniemi, kde byla diplomantka na 
půlročním studijním pobytu. Specifičnost didaktické části vidí sama autorka v uplatnění médií a 
zdůrazňuje důvody, které ji k tomu vedly: „V nových médiích … shledávám možnost zvýšit zájem 
o výtvarnou výchovu u dnešní generace žáků.“ 

Velice osobitě a nápaditě pojala diplomantka i grafickou úpravu práce. 
Vedle převažujících kladných znaků diplomové práce je třeba uvést i drobné nedostatky, které však 
neoslabí celkový dojem z práce. Především je třeba vytknout neúplné informace v poznámkovém 
aparátu. Tak např. u citace z odborného časopisu nestačí uvést jen ročník ale i číslo časopisu a 
stránky, na kterých je citovaný text uveden. Poněkud nesourodě působí i esejistucký úvod a odborný 
jazyk dalších kapitol.

I přes drobné výtky považuji práci za výrazně originální a podnětnou především pro pedagogickou 
praxi a doporučuji ji k obhajobě. 
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