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Diplomová práce má těžiště v individuální malířské tvorbě. Cenný úvod s „mapou" cesty 
к zadanému tématu postihuje základní rozvržení osnovy . Ta rozvíjí tři oblasti obsahu I. Vývoj tématu ve 
vlastní tvorbě, II. Sledování tématu v malbě vybraných umělců, III. Téma v pedagogické praxi. 

Východiska situovaná od barbizonské školy, až po obrazy barevných polí Marka Rothka je 
vymezením počátečních inspirací, které diplomantka uvádí jako podněty ke své tvorbě. Následné obrazy 
5.,6.,7.,8. dokládají malířskou tvorbu diplomantky, kdy je malíř jako člověk skrytý, přesto přítomen 
v krajině tím, co mu ve vzpomínce podstatného sděluje a jak ji přetváří. Obrazy oscilují mezi reálnou 
krajinou a expresívni' abstrakcí, jsou „hnětené" sytými strukturami v působivých kontrastech s tvarovými 
i barevnými akcenty. 

Impuls к rozhodnutí, jak téma uchopit, líčí diplomantka popisem silného konkrétního zážitku při 
pozorování starých lidí. Obrazy 13., 14., 15. dokládají tuto inspiraci opět sytou kontrastní tentokrát 
figurální malbou. Obrazy 16. - 20. představují rovněž figurální hutnou malbu, kdy se zdá barevnost již 
situovaná к symbolické vizi. Jakoby nemocná žluť připomínající Gauguinovy obrazy kontrastuje 
převážně s temnou až indigovou modří, je potlačena role detailu. Hmotné postavy jsou plné tíže, cítíme 
jejich vratkost, až bolestnou nachýlenost hluboko posazenou hlavou mezi rameny. Jedinou oporou (a také 
jedinou zbývající životaschopnou vertikálou v kompozici) bývá osamoceným postavám na některých 
obrazech opěrná hůl, berle či tvarem kontrastující sloup. Jediným ale neúčastným společníkem bývá 
někde zatoulané zvíře, černý pes. Rozhodnutí к technice olejomalby považuji za šťastné. 

V teoretické části se věnuje diplomantka výběru a charakteristice malířů, kteří rovněž volili téma 
samoty i bolesti starého člověka. Ilustrativní ukázky obrazů malířů jsou voleny uvážlivě a 
s porozuměním (F. Hudeček, K. Souček, F. Bacon, L. Cremonini, F. Ronovský, V. Kokolia). Výběr 
ukázek z díla E. Hoppera a M. Pěchoučka dokládá, že i v „barevně rozsvícené" atmosféře prosklených 
prostorů architektury současného města najdeme lidské osamocení. 

Didaktická část široce koncipuje téma „Člověk v krajině" pro žáky 2. st. ZS a ZUŠ. Diplomantka 
následné cíle a výtvarné problémy svých námětů konfrontuje s Rámcovým vzdělávacím programem. 
Žáci jsou vtaženi do objevování pozemské krajiny nejdříve z dálky, vidí ji novýma očima mimozemské 
civilizace. Návštěvníci představují také svou planetu, ale především z různých úhlů a v různých 
souvislostech mapují a zkoumají nejrůznější krajiny Země. К motivacím a východiskům výtv. činností 
je bohatě nabízena interakce s uměleckými díly a výborně vybranými snímky Země. Motivační 
materiály jsou řazeny po výtvarných tématech, místy jsou proloženy dokumentací tvorby žáků. I když 
výtvarná řada nenabízí žádný typický figurální námět upomínající vlastní tvorbu diplomantky, cítíme, že 
je v krajinách člověk obsažený. Je cenné, že jsou texty stylizovány v otázkách i úkolech jako přímé 
pracovní listy. Pedagogickou praxi diplomantky jsem měla možnost sledovat, prezentace výtvarných 
prací žáků i doložený pedagogický deník byly vždy na vysoké úrovni. 

Po formální stránce je diplomová práce v pořádku, má všechny náležitosti. Získá si čtenáře 
bezprostřední přirozenou stylizací textů s úměrně využitými citacemi. Uváděná literatura v závěru je 
bohatá. Graficky je práce dobře řešená, podélný formát přispívá к její přehlednosti. Množstvím kvalitní a 
dobře volené obrazové dokumentace je velmi živá a poutavá. Práci navrhuji zařadit do informačního 
systému katedry. 

Doporučuji к obhajobě: 
1) Představte diplomovou práci v přímé spojitosti se svými výtvarnými díly, obrazovým materiálem se 
stručnou charakteristikou podobností a odlišností pojetí výtvarných umělců, kteří se tématem Člověk 
v krajině rovněž zabývali. 
2) Uveďte a odůvodněte výběr tématu a navržených výtvarných řad námětů pro žáky. Předložte 
dokumentaci. 
3) Promyslete výtvarné náměty, jak byste nabídla žákům figurální téma „Člověka v krajině" tak, jak jste 
ho cítila svými díly Vy. Která výtvarná díla, umělecké fotografie byste nabídla к interakci a parafrázím. 

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

výborné 


