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Posudek oponentky diplomového úkolu na práci Vlasty Šormové „Objekt v krajině“

Téma, které si studentka vybrala, patří k oblíbeným a tím pádem k pravidelně zpracovávaným tématům na 
Katedře výtvarné výchovy. Tento fakt s sebou nese zásadní obtíž a zároveň jeden z požadavků na práci, tolik typický 
pro náš obor. Požadavek na originalitu, novost pohledu, schopnost studenta položit tradičnímu tématu jinou otázku, 
vidět ho z jiného úhlu pohledu než studenti před ním. S potěšením mohu říci, že se to studentce podařilo. Novost 
zpracování netkví v překlopení tématu, jeho převrácení vzhůru nohama, nebo gejzírech kontroverzních nápadů, ale 
v pečlivém  prostudování  odborného  kontextu  a  studentčině  schopnosti  reflektovat  aktuální  situaci  v  několika 
propojených  oborech,  zabývajících  se  krajinou,  vztahem člověka  ke  krajině,  a  stopami,  které  člověk  v krajině 
zanechává.

Studentka na začátku práce (za pomoci renomovaných autorů z oblasti přírodovědy, filozofie, ekologie, 
sociologie  a  od  nich  odvozených  věd  o  krajině:  krajinné  archeologie,  sociologie  krajiny  a  krajinné  ekologie) 
důsledně vysvětluje základní kostru, obsahová jádra své práce, jedná se o tři pojmy: krajina – člověk – objekt. 
Postupně vysvětluje různé varianty jejich vztahů, až dojde k jednomu, který je stěžejní pro její výtvarnou práci i pro 
didaktické zpracování tématu. Pojmům člověk a krajina, jako by byl nadřazen pojem objekt. A to proto, že člověka 
můžeme chápat, jako objekt pohybující se v krajině, nebo jinak ovlivňující krajinu – svou přítomností ji mění. Sám 
člověk je ale zároveň tím, co se utváří, nebo je utvářeno v procesu bytí v krajině, do určité míry může sám sebe 
v krajině  pozorovat  (být  sobě  objektem),  nebo  být  druhými  jako  objekt  pozorován  (viz  s. 79  DP)  –  stávat  se 
objektem krajiny. Krajinu pak může člověk vnímat také jako objekt, jako něco mimo něj, něco ohraničeného, jako 
určitý prostor, nebo výsek nějakého většího prostoru, jako něco, co je možné vytvářet, ovlivňovat, zakoušet. 

Základní trojici pojmů studentka dále rozvíjí, z mnoha možností, které jí téma nabízí, ale vybírá a věnuje se 
především schopnosti krajiny „si pamatovat“ a reagovat na změnu – „přestrukturovat se“. Krajina je tak v tomto 
smyslu  velmi  podobná člověku.  V navazující  třetí  kapitole  pak  autorka  popisuje  vliv  krajiny  na  ni  samotnou, 
konkrétně se zabývá vlivem rodného města Liberec a Jižního Města, kde bydlela jako studentka. Tato část se úzce 
váže na poslední kapitolu DP a to výtvarnou realizaci. Změny, které nastávají v člověku pod vlivem místa – krajiny 
jsou jistě subtilní a někdy těžko popsatelné, přesto bych v této části práce očekávala hlubší osobní reflexi (viz první 
otázka k obhajobě). 

Pro výtvarnou část práce je vhodně zvolena fotografická časosběrná dokumentace. Studentka svůj záměr 
vhodně  dokládá  vybranými  autoritami.  Přesto  může  výstup  působit  poněkud  distancovaně  až  neosobně,  proto 
vkládám naději v instalaci, o které studentka píše (s. 80), na její  oživující  potenciál  (že mi bude jako divákovi 
umožněno také pozorovat, dotýkat se nebo putovat).

V didaktické části studentka navrhuje logicky strukturovanou, na předchozí část práce dobře navazující 
Výtvarnou řadu o pěti  námětech (koncepty,  které vyvstaly z rozboru vybraných děl:  prožitek krajiny, kontrasty, 
proměny přírody, trvanlivost a site specific). Studentka volí úkoly vhodně k vybrané skupině žáků. Poslední z pěti 
námětů byl  realizován,  zdokumentován  a  reflektován.  Studentka  zde  prokazuje  adekvátní  úroveň  zvládnutí  jak 
ontodidaktické tak psychodidaktické transformace obsahu a zároveň své reflektivní kompetence.

Celý výklad studentka vhodně odvíjí od tří linií – prolíná linii distancovanějšího odborného pohledu (V. 
Cílek, Ch. Day, M. Gojda, M. Lapka, ad.) s linií svého osobního pohledu a linii výtvarného nebo vizuálně kulturního 
pohledu (F. Skála, S. Francová, D. Černý, J. Hanke, ad.), bez toho aniž se dopouští zjednodušujících zkratek a 
desinterpretací.

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na DP. Práce je psána čtivě, stylisticky správně, práce je 
logicky členěna. Studentka cituje podle normy, ale v seznamu použité literatury neuvádí povinný údaj Standardní 
číslo (ISBN, ISSN) (viz http://www.boldis.cz/citace/citace1.pdf, s. 15). Text práce je vhodně typograficky upraven a 
doplněn označenou obrazovou dokumentací.

Návrh okruhů témat k obhajobě:
A) Mohla byste popsat konkrétní osobní změny, kterých se „na Vás krajina dopustila“ (ať už Liberec, nebo 

Jižní Město)?
B) Na s. 13 a s. 40 (pozn. p. č.) vysvětlujete, jakým způsobem chápete pojem objekt: mohla byste vysvětlit, 

kdy/co je podle vás „příznivý kontext“,  kdy se z objektu/věci  stává objekt/umělecké dílo a pak zda je 
možné vnímat krajinu jako estetický objekt (kdy, za jakých okolností)?

C) Na s. 39 uvádíte, že RVP pro G označuje jako jeden ze znakových systémů, odpovídajících vašemu tématu, 
land-art. Mohla byste uvést a představit jiné znakové systémy (aktuální), které by s vaším tématem také 
souvisely?

Klasifikace: velmi dobře (za předpokladu velmi kvalitní obhajoby ráda hodnocení změním na výborné)

V Praze dne 26.7.2010 Mgr. Lucie Hajdušková, Ph.D.
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