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Téma: OBJEKT V KRAJINĚ
Zadání tématu je velmi široké a nedivím se Vlastě, že dlouho hledala určitý směr své práce. 
Jako vedoucí této diplomové práce mám jistou představu o tvůrčím potenciálu posluchačky  a 
tudíž jsem si i vytvářel jakýsi předobraz formy její práce. Netvrdím, že je to správné a 
myslím, že i studentka nakonec nečekala, že se její postup bude ubírat tímto směrem. Bylo to 
ale hledání  poctivé a především výtvarná část je výsledkem dlouhodobého vývoje a 
zpracování není určitě únikem před jinou výtvarnou formou. Médium fotografie má dokonce 
logickou souvislost s celkem jejího díla. Diplomové práci se vlastně nedá nic závažného 
vytknout, snad jen, že v teoretické části je cítit určitý odstup od tématu.
Posluchačka vymezila výseč problému na vztah krajiny a člověka, který je neoddělitelnou 
součástí systému, který je on sám schopný vnímat. Velmi správně si všímá objektivity a 
subjektivity pohledu individua na prostor kolem sebe. Přirozeně využívá svých osobních 
zkušeností, které sděluje čtivou, ale inteligentní formou. Také hojně využívá odborné 
literatury, kterou vhodně do práce integruje, neřadí ji lineárně za sebou, ale pracuje s ní jako s 
živým materiálem. Studentka postupuje zeširoka, vysvětluje jednotlivé pojmy a kontexty, také 
se dotkla vlastní zkušenosti vztahu s krajinou, jako je problém Sudet a kontextů jejího pobytu 
na studentských kolejích na Jižním městě v Praze. Tato část diplomové práce spolu s 
didaktickou je asi nejhodnotnější, protože nejjasněji ukazuje posluchačky názor na téma. 
Teoretické kontexty jsou však propojeny logicky, zdá se, že nic není opomenuto, ale také nic 
výrazně nevystupuje. Poměrně dlouho ale vlastně není jasné, který motiv je v celkové 
kompozici díla nejdůležitější, posluchačka spíše formuluje, objasňuje jednotlivé myšlenky na 
příkladech různých osobností, když na závěr každého dílu rekapituluje. Ovšem velmi 
zajímavý je její způsob začlenění hnutí Landart v rámci práce. Použití práce Davida Černého 
jako teoretický kontext i jako pracovní materiál pro didaktický projekt je také velmi zdařilé. 
Variace na určité umělecké dílo či úprava nebo doplnění je často velmi diskutabilní, ale 
v tomto případě se to velmi povedlo. Samotné dílo další intervence neuráží ani neshazují a 
ukazuje se, že taková plastika ve veřejném prostoru není nedotknutelná a je živým elementem 
ve městě. Vlasta citlivě ověřovala své myšlenky v praxi a je schopná sebereflexe, je si plně 
vědoma možností takového typu projektu.   
Velkým přínosem pro práci je výtvarná část, která je částečně přirozeným využitím 
předchozího studentčina vizuálního zkoumání a nového pohledu na téma. Zde je přesně vidět, 
že cesta k určité výtvarné formě není nikdy jednoznačná, intuitivní a  citová složka hraje 
významnou roli a často je velmi liché pouze spoléhat na racionální konstrukce. Nevíme, čím 
nás pohled z okna fascinuje, ale jsme znovu a znovu překvapováni. Vlasta použila tuto 
intuitivní část k dopracování konceptuální práce, kdy rozumově se zaobírala pohledem nazpět. 
Nic však neplánovala a její čin je zároveň akcí, také záznamem a nakonec i instalací.
Celkově diplomová práce Vlasty Šormové působí velmi vyspěle obsahem i formou, rozhodně 
obstojí jako příkladné zpracování tématu. Určitý mírný odstup od tématu, který je z práce cítit 
je ovšem věc názoru a také záleží na vedení obhajoby, která může tyto pochybnosti vyvrátit.
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