
Oponentský posudek DP pro Michaelu KABÁTNÍKOVOU 
učitelství Vv pro 2. st. ZŠ, G, SŠ, prezenční studium, specializace český jazyk - výtvarná výchova 
Téma DP : Cesta - hora к obcházení 
Katedra výtvarné výchovy 
Vedoucí DP : Doc. ak. mal. Jiří Kornatovský 

Datum odevzdání DP : 21. 4. 2006 
Oponentka : Mgr. Karla Cikánová 

Náročného tématu „Cesta - hora к obcházení" se diplomantka zhostila s nasazením osobnostního 
názoru, pojetí i vlastní výjimečné stylistické výbavy. Její souběžná aprobace pro český jazyk j e ve 
stylizaci textů rozpoznatelná a je více než potěšitelná. 

V poutavě stylizovaném úvodu diplomantka pozoruhodně postihuje pojetí tématu v metafoře a v 
symbolu jako absolutní hodnotu lidské existence, jako smysl bytí i osobní výjimečnosti duchovního a 
fyzického směrování. Uvádí komparace s fyzickými cestami od К. H. Máchy po esejistické texty 
Antoina de Saint-Exupéryho. Téma chápe jako univerzální, procházející napřič kulturami, kdy duchovní 
hodnoty charakterizovaly úsilí lidstva. Přesto si neodpustím osobní poznámku zdánlivě na okraj. 
Nezastíráme-li si, že věda a umění jsou dvěma stranami téže mince - lidského pojímání světa v hledání 
duchovního středu, pak je preference jediné strany mince v DP, kdy svou „horu" obcházejí pouze uvádění 
umělci, poněkud neúplná. Ke středu а к vrcholu putoval stejně tak s posedlostí ducha a se zatvrzelostí do 
vyčerpání fyzických sil Albert Einstein, Thomas Alva Edison nebo Galileo Galilei. 

DP činí dojem rozčleněné eseje, je z rodu úvah o smyslu různě pojímaného bytí v rozlišení poutí a 
turismu, cesty a silnice. Úvahy nad krajinou duše a cestování v ní někde připomíná tajně psaný deník 
s nespornými literárními ambicemi stran niterných postřehů. Připomíná se nám vzrušení a požitek 
z četby uváděné literatury jakoby deníkovými záznamy, do kterých v praktické části nakonec vyústí. 

Je vynikajícím počinem DP, že diplomantka dokáže „číst mezi řádky" o poslání esejistických a 
konkrétně tvůrčích počinů K. Malicha nebo Antoina de Saint-Exupéryho či M. Šejna. Stejně tak se 
literárně přesně a čistě chová к poutníkům (Bašó, Li-po, Nanao...), uměleckým konceptům (M. Zet, Z. 
Thoma, F. Skála aj.). Pokusy o komparace s počiny a koncepty našich umělců jsou namístě. 

Stejně tak jsou v didaktické části nosné návrhy zpracovaných námětů pro výtvarné činnosti žáků, 
které nabízejí v souvislostech s teoretickou částí její dílčí témata, náměty se zabývají individuálním 
zkoumáním prožitků a pocitů, tzn. deníkovými záznamy, putováním, horou, krajinou duše. Jsou zřejmě 
určeny převážně starším studentům. К východiskům jistě patřila i návštěva galerie, četba z uváděné 
literatury. Přesně jsou situovány i vztahy к Rámcovému vzdělávacím programu. 

„Omyla jsem si srdce z otroctví malicherných věcí" při čtení DP? (str. 23, citace Antoina de Saint-
Exupéryho). Omyla. Co ale prohlašujeme za malichernost a co za všednost? Věřím, že toto omytí nás 
může posilovat při obcházení hory z tzv. všedností, i k tomu musíme mít sílu, snad mezi nimi či v nich 
uvidíme svůj dub či střízlíka. Kdyby Vám někdo řekl či s pravděpodobností spočítal, že v dalším životě 
budete muset opravit x tisíc studentských písemných prací, připravit x tisíc snídaní, obědů a večeří pro 
rodinu , nezbývá Vám nic než vědomí : „Mít hodně prostě ráda a mít k tomu dost síly". Čímž hory 
к obcházení nedegraduji na obyčejné krtince, ze kterých leckdy zíráme my „všední" jako slepí krtci. 
Poznáte sama. Ostatně máte pravdu v kapitolce Cesta do vzdáleného „teď a tady". Uvidět „střízlíka" > 
nebo „duhu" nebo „dub" je dar obrazného myšlení. Kdysi tak vypadal můj deník, cituji si z něho po 
paměti, když to potřebuji. Přeji Vám, abyste se k tomu svému podvědomě vracela. DP nemá konec, je na 
cestě a to je přesvědčivě sděleno. 

Uvědomuji si, že práce je výjimečná, poněkud v obsahu rozdrobená poutavými pasážemi s citacemi 
a citlivými texty komentářů. Bude ji těžké představit zkušební komisi, protože čtenářský zážitek z ní j e 
v čase obhajoby těžko přenosný. 

Doporučuji další možnosti využití DP včetně zařazení do inf. systému katedry, dále pak к obhajobě: 
1) Dohodnout s vedoucím DP její obhajobu v obsahu a formě tak, aby práce zůstala živá. Lze mnohé 
ilustrovat promítnutím z CD a komentovat, či uvést citát. (Upřednostněte zážitek z DP, nikoli její popis.) 
2) Přílohy nejsou očíslovány, prospěly by j im krátké komentáře - popisky. 
3) Porovnejte v přehledu podobnosti a odlišnosti zenových tvůrců a našich umělců, pokud lze. 
4) Připravte si reflexi z pedagogické praxe (pedagogický deník?). Jak žáci na vaše téma reagovali? 

Návrh klasifikace před obhajobou: výborně 
V Praze dne 5. května 2006 
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