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Bakalářská práce Karolíny Šrámkové se vyznačuje znaky kultivovaného osobního cítění se schopností interpretace 

prožitku do imaginativní roviny. Vyznačuje se i znaky rozvážné a logické struktury textové části, kterou společně s di-

daktickou považuji za kvalitativně na vyšší úrovni, než část praktickou.

Intelektuální postoje podepřené teoretickými charakteristikami jsou na výši a značně přesahují praktické dovednosti. 

Působí proto, až kontraproduktivně trvalá obhajoba hledání východisek a až bizarní formulace např. …ponejvíce oteví-

ráním možností výtvarné reflexe daného tématu. Tedy alespoň, spíše než uzavřeným homogenním celkem koherentní-

ho výstupu….str. 50. Vytváří částečnou nedůvěru.

Jakoby se studentka obávala vlastního tvůrčího aktu vycházejícího z osobní, vnitřní ,přirozené podstaty. A dále nazna-

čuje, že se nejedná o konstatování forem ale o poodkrytí vrchní slupky (str. 50). Jakoby tak trochu zakrývala vlastní 

malířské nedostatky a hledala k nim „ochranu“ v rovině teoretického konceptu, který tak hraje zástupnou roli. Ale ve 

skutečnosti vytváří zmateční pole pro obhajobu nekvalitního obrazu. 

Přesto chci zpětně zdůraznit, že teoretická část se svým výběrem ukázek a příkladů, jejich interpretace a strukturova-

nost podtrhuje celkový charakter bakalářské práce jdoucí ke svému závěru logicky, kultivovaně, rozvážně a zdůrazňuje 

především fascinaci samu i plné osobní ztotožnění s tématem vlaku. V závěru uvedený příklad se skladatelem A. Dvo-

řákem, který by vyměnil své symfonie za vynález lokomotivy, je vtipný  a zároveň v něm lze spatřit i analogii potvr-

zující, že fascinace jde ruku v ruce s dokonalostí, zázračností, něčím dosud nespatřeným a nebo vyjímečným svým 

tvarem a funkcí. Může jít až k fascinaci zlem nebo dobrem – láska sama je trvale přítomnou fascinací - Ale nic z toho 

není  teoretickým východiskem pro případný vznik nefunkční lokomotivy a špatné symfonie.  

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka:  Výborně

 Otázky k obhajobě

1) Pokuste se zařadit Vaši vlastní tvorbu do kontextu současného umění.

2) Zkuste najít styčné body u funkce lokomotivy a „funkce“ básnického – uměleckého tvaru.

V Praze 5. 5. 2015

doc. ak. mal.  Jiří Kornatovský


