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Obsah odborné – a tedy i diplomové – práce je jako půdorys stavby. Je možné z něj vyčíst nejen 
celkovou dispozici práce, ale řadu dalších, často i detailních informací. Obsah DP Barbory Plašilové 
zcela zřetelně odhaluje promyšlenou koncepci, a to jak z hlediska proporcí strukturace celé práce, tak i 
jejích částí (teoretické, výtvarné, didaktické) a dokonce i jejich vzájemnou provázanost a návaznost 
jednotlivých kapitol. Dalším důležitým zdrojem informací o kvalitě odborného textu je výběr odborné 
literatury a pramenů. I ten svědčí o exaktním přístupu ke zvolené problematice. Zvlášť potěšitelný je 
výběr katalogů výstav i opatrný (a zde je třeba klást velký důraz) výběr z nabídky internetových 
zdrojů. Promyšlená a hlavně vlastní koncepce a kvalitní odborná literatura jsou základním 
předpokladem samostatně a osobitě zvládnuté problematiky a obranou proti kompilátu. 
 Tyto předpoklady naplnila Barbora Plašilová téměř bezezbytku. V teoretické části dokázala 
obdivuhodně propojit exaktní přístup ke krajině s osobním zaujetím, které dodává odbornému textu 
osvěžující expresivitu. Zároveň je třeba vyzdvihnout velmi dobrou jazykovou  kulturu a v neposlední 
řadě i citlivě vybrané citace a obrazový materiál.
Kapitola 1 Vztah člověka ke krajině vymezuje bipolaritu dvou vztahů:  manipulujícího (devastace 
přírody, příroda jako zdroj surovin a materiálů)  a symbolistického jako vzájemného propojení 
člověka s přírodou, zdůrazňujícího pokoru člověka před přírodou jako dílem Božím (z hlediska 
různých náboženství). Zde by byla na místě i zmínka o „náladové krajině“  a především o tématu 
člověk v krajině akcentujícím splynutí člověka s přírodou (od romantika C.D. Friedricha po generaci 
devadesátých let – A. Hudeček,  J. Preisler ad.). 
Kapitola 2 Co je krajina vychází ze samotného pojmu „krajina“  a vymezení vztahu krajiny a přírody 
až po rozdělení na krajinu vnější a vnitřní. Na terminologické vymezení pojmů krajina a příroda 
plynule navazuje kapitola zaměřená na umělecké ozvláštnění krajiny – na land art, Diplomantka klade 
důraz na odlišení pojetí amerických a evropských představitelů zemního umění. Rozhodně by 
neškodila zmínka o specifičnosti českého land artu. 
Kapitola 4 Proměna krajiny romantiků, z nichž se soustřeďuje především na K.H. Máchu a C.D. 
Friedricha, akcentuje problém „mizení kopců“, které byly vždy dominantou romantických obrazů a 
uvádí alespoň dva příklady, jak se k tomuto problému staví současní umělci (M. Šejn, M. Sedlák).
Za klíčovou kapitolu teoretické části považuji kapitolu 5 Vztah člověka k městské krajině, která má 
také nejtěsnější vazby k výtvarné části. Diplomantka si vybírá různé úhly pohledů, které reprezentuje 
Skupina 42 (J. Smetana), neoexpresionismus (M. Rittstein), pop art (R. Hamilton) a postindustriální 
krajina (R. Hepner). Teoretickou část práce uzavírá kapitola  8 Člověk a devastovaná krajina, kterou 
demonstruje na pestrém výběru autorů i médií v obrazové části, zatímco v textu kapitoly se zaměřuje 
na české prostředí krajinné (severočeská uhelná pánev) i sociální v souvislosti s normalizací (J. Sudek, 
J. Koudelka, J. Sozanský).
Blízko k J. Sozanskému  - a do určité míry i Z. Beranovi – má i výtvarná  část práce. I přes jistou míru 
příbuznosti a vědomé inspirace si ve svých existenciálních instalacích zachovala samostatnost jak 
koncepce, tak i výtvarného vyjádření.  Neméně kvalitní je i didaktická část, kde oceňuji námětovou 
pestrost a vynalézavost v motivační inspiraci současným uměním.
Práci doporučuji k obhajobě, při níž by diplomantka měla věnovat pozornost  i následujícím otázkám: 

1. K problematice vztahu člověka k přírodě se vztahuje téma postava v krajině, prosazující se 
zejména na přelomu 19. a 20. století.  Jak se toto téma prosazuje v české krajinomalbě?

2. Jak se projevuje specifičnost českého land artu? Demonstrujte ji na tvorbě vybraných autorů.
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