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Diplomantka přistoupila ke zpracování daného tématu s výrazným emotivním naladěním a z 

její DP byl již od počátku patrný autentický prožitek zvolené tématiky. 

Základním stavebním kamenem autorské části bylo seskupení kolekce skic - malých formátů, 

z nichž některé získaly podobu přípravných kompozic, které předcházely obsahově i formálně 

vytvoření velkoformátových olejomaleb. Proto se přirozeně vývojovou nosnou osou této 

práce stává soubor po sobě jdoucích obrazů, které vytvořily kompaktní celek, kde již lze 

rozeznat vlastní malířský rukopis, prokazující kvalitativní vývojový posun malby. Spolu 

s redukovanou barevností takto pojatá poloha malby, její přednes, a zároveň postižení 

inspiračního zdroje vtahují diváka do tématu ,.reality všedního dne", která je zde osobně, až 

intimně, prožívána. 

Tato konkrétní výpověď námětu „Člověk v krajině", který lákal umělce i v minulosti 

к výpovědi a zobrazení, je zpracován autorkou rovněž i v textu teoretické části. Přímá 

návaznost myšlenkových podnětů a jejich výtvarné podoby je podmíněna především 

schopností zúročit a včlenit do celku své předchozí životní zkušenosti. Citlivě zvládnutý úkol 

nabízí množství emotivně laděných možností přístupu ke zvolenému tématu. Tomu také 

odpovídá cesta usilovného hledání vlastního malířského pojetí formou osobního vyznání. 

Přehlednost a grafická úprava teoretické části spolu s množstvím vhodně vybrané obrazové 

dokumentace podtrhují celkovou myšlenkovou sevřenost DP. Obrazový materiál - výběr 

ukázek výtvarných děl podobně zaměřených tvůrců - je ukázkou srozumitelného sdělení. 

Didaktická část DP je kvalitně projektována množstvím navrhovaných modelů práce s dětmi. 

Uváděné příklady jsou velmi inspirativní a smysluplné, což diplomantka dokazuje řadou 

odkazů na možné způsoby čtení obrazu (ilustrace) jako kulturního kontextu každého 

navrhovaného didaktického celku. 

Před obhajobou DP navrhuji hodnocení známkou výborně. 

V Praze dne 9. 5. 2006 Doc. ak. mal. J. E. Dvořák 


