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Diplomová práce Barbory Plašilové věnovaná tématu Současná krajina a přítomnost člověka v ní má 

kořeny v autorčině individuální výtvarné tvorbě vznikající během studia. Potřebné soustředění pro vy

zrávání takto námětově zaměřené práce a intenzivní osobní zaujetí zadaným úkolem přineslo své ovo

ce v konečné podobě teoretické i výtvarné části, které jsou obě zvládnuté na vyspělé úrovni.

Vzájemný vztah člověka a krajiny diplomantka uchopila jako východisko pro výtvarnou činnost s 

užším vymezením na symbiotický a manipulující vztah člověka ke krajině. Zacíleně sleduje otisky pří

tomnosti člověka v krajině z hlediska jejich kladného nebo záporného dopadu. Text je dobře struktu

rovaný a přehledný. Diplomantka nám předkládá svoji práci jako otevřený tvar bez zřetelných slabin a 

se schopností uvádět vlastní argumentaci v kontextech výtvarných, didaktických a technologických. 

Obsah formuluje výstižně, a tak celá práce dostává rozměr autentické výpovědi. Je obohacena ob

razovými přílohami a celkově působí velmi zajímavě a originálně. Text je provázán vlastní fotodoku

mentací destruktivních stop civilizace v prostředí pražského Karlína – záběry na postupně vznikající 

podmínky pro genia loci zdevastované krajiny.

Autorská tvorba Barbory Plašilové se dotýká tématu v osobně pojatém posunu. Jádro výtvarné části 

tvoří soubor maleb a jejich následné zapojení do výtvarné instalace v zdevastovaném prostředí Karlí

na. Vybrané prostředí komunikuje s obrazem a stává se součástí uměleckého díla. Cyklus fotografické 

dokumentace výtvarné instalace ukazuje, jak se prolíná a zároveň kontrastuje spontánnost malby opro

ti koncepčnímu záměru realizace. Výtvarné výstupy a celkový výtvarný projekt, kterým se autorka 

představuje, má povahu dobře nastoupené cesty. Zvolené vyjadřovací prostředky a dosažená formální 

rovina mají povahu hledání výrazu pro sledovaný záměr vytvořit myšlenkově  provázaný celek. Zá

roveň tím diplomantka  sleduje  nacházení  možností  začlenění  konceptu  vlastní  výtvarné  práce  do 

kontextu současné výtvarné kultury.

V didaktické části se zamýšlí nad náměty založenými na vystižení protikladných prvků tematiky har

monické a devastované krajiny a nad jejich uplatněním a využitím ve výtvarné výchově. Jako od

razový můstek pro možné další rozpracování tématu s využitím množství nabízející se motivace s vy

ústěním do širokého prostoru při osnování výtvarných řad dětské výtvarné činnosti. Jak je patrno z 

přiložených dětských výtvarných prací, dokázala autorka svými didaktickými projekty žáky zaujmout 

a zprostředkovat jim kontakt se zvoleným námětem a vhled do něj.

Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě a před obhajobou navrhuji hodnocení známkou výborně.

V Praze dne 16. 8. 2010 doc. ak. mal. J. E. Dvořák


