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Diplomantka Hana Kalinová se ve své diplomové práci věnuje Géniu loci místa, ve kterém žije, do kterého se přistěhovala a které 

přijímá za vlastní. Hledá k němu vztah a utváří základní hodnotovou škálu skrze historii a zejména skrze „všední“ každodenní 

vizualitu se kterou se setkává a která utváří její dojmy. Ve střechách, štítech domů, dvojících stromů, prolukách a řazení architek-

tonických prvků nachází zvláštní rytmus a neokázalou tvář města, která hraničí s melancholií a opuštěností.  

V teoretické a didaktické části velmi přesvědčivě strukturuje téma a v jednotlivých částech definuje vznik města, na které nahlíží 

z historického, bájného utopického i současného hlediska. Věnuje se charakteristice Génia loci a také pojímá město jako umě-

leckou inspiraci ve výtvarném umění. Diplomantka rovněž zaujme kvalitou didaktické částí, v níž se již odráží její osobní praxe 

při učení dětí.

Cyklus fotografií, ve kterém je téma realizováno pomocí řazení a rytmizace prvků městských částí, hledá dvojice, které spolu 

komunikují a nebo prostě jen ve své podobnosti naléhavě mlčí. Osobitý pohled na město se sice vyznačuje určitou nedokončeností 

– spíše řečeno nedotažeností, ale o to více nabízí prostoru pro divákovu fantazii a uvozuje možnosti do budoucnosti, které jsou 

v mnoha směrech rozhodně nevyčerpané. Celá práce je doplněna grafickými listy, které potvrzují smysl pro řád při konstrukci 

obrazové plochy a zachování smyslu pro detail. Diplomová práce, zejména cyklus fotografií, vytváří zvláštní setkání dokumentu a 

uměleckého volného díla. Jsou i nejsou obojím zároveň a právě v tomto  nevyřčeném, zdánlivě rozporuplném a jen jaksi mimoděk 

naznačeném je vlastní a základní kvalita této diplomové práce. Na první pohled působí fotografie jakoby nehotově, ale při delším 

setrvání v jejich účinku se divák octne na prahu nekonečna a má možnost, pokud je sám k tomu vybaven, přejít z polohy pouhého 

prožitku ze zobrazovaného města k nadčasovému poutnictví a údělu lidské osamělosti .   
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