
Posudek vedoucího diplomové práce

Ivana Kolaříková

Krajina přírodnin a přírodních struktur

Ilona Kolaříková si  pro svou diplomovou práci  zvolila stále velmi lákavé téma – Krajina 

přírodnin a přírodních struktur. Během zpracovávání tohoto zadání si upřesňovala svůj vztah k 

významovým  rovinám  a  estetickým  kvalitám  tématu  a  jeho  vybavenosti  zvláště  pro 

uměleckou komunikaci.

Osobní ponor a náhled na fenomén přírodniny-krajiny je nejvýrazněji patrný v teoretické části 

práce. Působení rozmanitých procesů a sil na strukturu a tvar především kamene a dřeva se 

stalo  dominantním pro  vlastní  polohu zaměření  na  zachycení  procesu  neustálých  proměn 

přírodních forem, nad jejich stálým vznikem a zánikem. Toto zvolené hledisko jako jedno z 

mnoha  možných  uchopení  tématu  se  stalo  základním  inspiračním  zdrojem  práce  Ilony 

Kolaříkové.

Vlastní výtvarný cyklus zahrnuje výsledné olejomalby tří krajin kamene a tří krajin dřeva, ve 

kterém diplomantka chtěla  vyjádřit  syntézu viděného,  poznaného,  ale  i  haptických kvalit, 

vjemů a vlastních představ o těchto přírodních formách. Přestože cyklus maleb chápe jako 

pouze  velmi  úzký  pohled  na  pojetí  tématu  přírodních  forem,  byla  její  snaha  docílit 

maximálního účinku pro vystižení  podstaty  vyplývající  z  charakteru  a  složení  přírodniny. 

Postižení záměru a dosažení potřebného vyznění autorčina hlediska a jejího osobního zacílení 

a postoje k řešení zadání se výrazněji než v části výtvarné objevilo v části teoretické.

V didaktické  transformaci  tématu  do  výtvarné  výchovy  navrhuje  diplomantka  celou  řadu 

námětových  okruhů,  podnětných  výtvarných  dílčích  úkolů,  které  si  ověřila  v  praxi,  již 

podrobně, přehledně a kvalitně zdokumentovala. Významným přínosem didaktické části práce 

je jasnost a vhodnost zadání pro naplnění smyslu a skutečných cílů projektů, které se mohou 

stát vhodným námětem pro dětské výtvarné činnosti. Toto téma zároveň diplomantka chápe 

jako možnost rozvíjení mezioborových souvislostí.

Teoretický model, který si připravila, by bylo možné i účelné rozpracovat v užší návaznosti na 

vlastní záměr v rámci tématu, než cestou, kterou si pro výtvarnou realizaci nakonec zvolila.

Práci hodnotím jako velmi dobrou.
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