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Přehledná, podnětná, osobní, odvážná (do jisté míry) práce.

Podstatnou komponentou bakalářské práce Karolíny Šrámkové je osobní pohled. Ocenění zaslouží interpretační 

odvaha a jazyková (syntaktická) vybavenost autorky. Její spojení Edwarda Hoopera, Charlese Baudelaira či 

Alaina de Bottona, totiž spojení malíře, básníka a historika (filozofa) je velmi dobré, poučené a podnětné. 

Karolína Šrámková klade jednotlivé postřehy či díla jednotlivých autorů k sobě s jistotou a přesně tam, kde mají 

své správné místo. Podíl vlastní interpretace je nebývalý a potěšitelný. Je to opravdový dialog s výchozími 

materiály z heuristické přípravy, nikoliv epigonský kompilát. 

Úvod práce je úvahou, esejí na dané téma. Cestu vlakem nevnímá jako dosahování cíle, ale jako proces. Klade 

důraz na pohyb (fyzický i mentální). Akcentuje pocit svobody mimo náš domov. Pocit, který má v sobě jisté 

nebezpečí, ale i potenciál (dosud) nepoznaného. Nezatíženi souvislostmi (minulostí – před cestou) jsme na 

cestě v jakémsi vakuu. To mění naše uvažování. Lomí horizonty. Na cestě jsme sami (sebou). 

V části nazvané Vlak na cestě životem konfrontuje vlak s etapami života. Dětské nadšení, sexualita, vykolejení 

v pravém i přeneseném slova smyslu, stáří jako lokální vláček, slepé a opuštěné koleje, tunel jako smrt, konec,

ale i začátek…

Nádraží představuje jako specifické místo se specifickou funkcí, generující specifické situace, pocity, 

skutečnosti. Nádraží, jež jsou slovy Kazimíra Maleviče „vulkány života“. V této souvislosti se jedna z podkapitol

věnuje nádraží Saint Lazare. Je to prostor pro reflexi Manetovy „železniční“ tvorby v širších souvislostech.

Páteční cesta je pak osobní imprese s „dramatickými“ peripetiemi a prostorem pro imaginaci. Tutéž, kterou 

ostatně vnímáme i z obrazů praktické části. Tam jako by zůstala autorka poněkud svázána tíží bakalářské práce. 

Obrazy jsou slušnou malířskou výpovědí, vzhledem k předchozí tvorbě autorky pak ale přece jen podléhají 

jistému nesoustředění a mírné schematičnosti. Odkazy k dějinám umění jsou výborně zvolené (Alena 

Kotzmannová, Ivana Lomová). „Jízdní“ deník je konceptem volně řazených vizuálních a sémantických podnětů 

z vlaku. Má příjemně neuzavřenou povahu – ostatně stejně jako cesta, kde neklademe důraz na cíl, ale na 

průběh. Ještě svobodnější povahu má zvuková koláž. Doporučuji vnímat praktickou část bakalářské práce skrze 

všechny tři zmíněné výstupy. Celek totiž dopoví mnohé k jednotlivým částem.

Didaktická část nabízí plastické úlohy. Pracuje se zvukem, světlem, pohybem… tedy transformuje do výtvarné 

výchovy principy nikoliv marginální či prvoplánová témata (typu nakreslete vlak). To je třeba ocenit. Tedy i fakt, 

že to odpovídá nápadité a nadstandardní podobě bakalářské práce. Považuji ji za přínosnou, ryzí, samostatnou. 

Jazykově je práce v rovině formulační i syntaktické na velmi dobré úrovni (až na několik překlepů, pravopisných 

a interpunkčních chyb). 
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