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Antické inspirace, české výtvarné umění a škola. Sama v Aténách. 2011. 
 

 Diplomová práce Vilmy Kulhánkové se zaměřuje na téma, v české literatuře již 

vícekrát dílčím způsobem reflektované a souhrnně např. v publikaci  L. Varcl (ve skutečnosti 

J. Ludvíkovský, L. Svoboda) a kol., Antika a česká kultura, Academia, Praha 1978, jehož 

resumé pro oblast výtvarného umění přinesly v novější době například výstavy Antické 

tradice v českém umění, Národní galerie v Praze v Královském letohrádku (srpen – říjen 

1982), Praha 1982, nebo J. Kroutvor (ed.), Cesta na jih. Inspirace českého umění 19. a 20. 

století, Obecní dům (5. 5.-10. 10. 1999), Praha 1999.  

 Témata diplomových prací srovnatelného typu na pedagogických fakultách příznačně 

vycházejí z již hotových uměleckohistorických názorů, nejčastěji již i publikačně shrnutých 

pod shodným tématem. Stejně pracovala i Vilma Kulhánková, především na bázi konceptu 

uvedené knihy Antika a česká kultura a katalogu uvedené výstavy J. Kroutvora, Cesta na jih. 

Přestože uměleckohistorická část diplomové práce (v ní nazývaná teoretickou částí) se 

v podstatě stala obsažným výtahem obou publikací (postrádám více opakovaných číslovaných 

poznámek), není nutno její kompilační charakter podrobovat kritice, protože těžiště práce 

spočívá v pedagogické aplikaci tématu. Stejným způsobem, i když z širšího výběru publikací 

(se základem opět ve shodně tematizovaném katalogu výstavy Tělo a tělesnost v českém 

 umění 19. století, Plzeň 2009, k plzeňskému sympoziu), zpracovala diplomantka i část práce, 

orientovanou na pojetí těla v antice a v novověkém (19. stol.), moderním a současném českém 

umění. Oceňuji použití Šmejkalovy šímovské monografie, která v české literatuře vyniká 

hloubkou uměleckohistorického záběru. Výběr obsáhleji zpracovaných moderních a 

současných českých umělců, šíře jejich zpracování i hloubka zamyšlení, jak sama autorka 

zdůrazňuje, odráží její osobní preference. V pasážích o otiscích těla postrádám rozsáhlejší 

zmínky o klíčových konceptech umělců 20. stol., více o Yves Kleinovi, chybí např. George 

Segal, Magdalena Abakanowicz a z nich vycházejících někteří evropští a američtí umělci. Až 

na ně totiž navazují Alina Szapocznikow, Eva Kmentová, Adriena Šimotová a O. Zoubek. 

 Živě motivovanou, zčásti literárně pojatou pasáž představuje text Sama v Aténách, 

vycházející ze zážitku ztraceného dítěte, domýšleného pak při studentském studijním pobytu. 

Vnitřní angažovaností dobře uvedl pedagogickou práci, jejíž zpracování uspělo v koncepci 



pedagogického procesu i ve vlastním pedagogickém hodnocení. Provedení a výtvarné dětské 

práce většinou rovněž úspěšně končí. Někdy studentka věnovala menší pozornost výtvarným 

prostředkům a někdy se pak dětské práce, zvláště barevné kresby a malby, posouvají do 

polohy technického záznamu projektu a postrádají zájem dětí o kvalitu výsledného produktu. 

 Struktura diplomové práce je logická a zároveň vynalézavá, je nutno ocenit členění i 

nápaditost dílčích témat (s důrazem hlavně na ta pedagogická). Kolážová vazba motivů 

odpovídá podobě práce, jež nikde neztrácí na zajímavosti. Jazykové a literární podání přináší 

kvalitní text, jen s nepatrnými nedostatky a překlepy. Svěžest nepostrádá ani autorčino 

zamyšlení nad tradicí dějin chápání těla, jen není příliš podloženo literaturou. 

Za text uměleckohistorické části, za zachycené pedagogické působení, za práci 

s myšlenkami a významy, za kultivovanou jazykovou úroveň textu a pedagogický přínos 

práce doporučuji diplomovou práci Vilmy Kulhánkové k obhajobě a v případě úspěšné 

obhajoby navrhuji její hodnocení známkou výborně. 

 

Připojuji otázky ze související problematiky ke státní závěrečné zkoušce:                   

1)  Doba stavby Parthenónu na Akropoli v Aténách: vládce Atén a jeho umělci.                       

2)  Architekti Parthenónu, styl, charakter a podoba stavby chrámu, vzhled jeho článků.                      

3)  Sochařská výzdoba Parthenónu a její autorství: vnitřní vlys, metopy, štíty.                         

4)  Polykleitos, Myrón, Feidiás – srovnání sochařských stylů.                                                  

5)  Komplex Erechteionu, jeho architekt, styl a sochařská výzdoba.                                         

5)  Propyláje a chrám Athény Níké v Aténách. 
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