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Ačkoliv se doporučení diplomové práce k obhajobě píše běžně na konci posudku, dovolím si vyslovit 

své srdečné doporučení již v úvodu. Klára Podlahová předkládá totiž k obhajobě práci mimořádné 

kvality, a to po stránce teoretické, didaktické i výtvarné. Jedná se o text vynikající opravdovostí, 

pečlivostí, lidskostí a komplexního charakteru. Diplomantka projevuje slovem i malbou svůj vášnivý a 

hluboký vztah k životu samotnému, opodstatňuje existenci každého okamžiku, všímá si reálných 

detailů kolem sebe. Osobitý a niterný je přístup K. Podlahové k realitě. Ve své malbě vychází 

z konkrétní předmětnosti, kterou postupně odhmotňuje. V didaktice tematizuje současné postoje 

žáků a jejich vnímání každodennosti a posvátna, např. ve smyslu svátečnosti. Přirozeným způsobem 

tak proniká z běžné reality abstrahováním k duchovnosti.  

 

Téma DP „Posvátno ve výtvarném umění“ je zvoleno odvážně, protože jednak vyžaduje odůvodněné 

zacházení s pojednávanými významy a zároveň jeho chápání žáky komplikuje i nedostatečná 

tematizace náboženství v našem školství. Bylo by velice snadné na toto téma napsat povrchní 

teoretické pojednání či narážet na nepochopení tématu žáky. Klára Podlahová však zachází 

s tématem velice citlivě, poučeně, v oblasti didakticky si troufám říci až rafinovaně. Odborná úroveň 

přesahuje běžnou DP. Svá východiska staví na objasnění konceptu posvátna v širokých souvislostech 

nejen z oblasti religionistiky, ale i filozofie, estetiky, teorie a historie umění apod. Čerpá z širokého 

pojetí konceptu posvátna M. Eliada (1994). Ten „uvažuje o nenáboženském člověku jako o bezvěrci, 

který se sice může snažit sebevíc, avšak v mnohých skutečnostech se chová nábožensky, aniž o tom 

ví“ (s. 21). Umění vnímá jako možnost zprostředkování posvátna. Z R. Otta (1998) se opírá především 

ve svém didaktickém působení o myšlenku, že posvátnu nelze učit, je možné pouze navodit situaci, 

probudit v žácích jejich vlastní prožitek posvátna. Teoretické pojednání tématu je hluboké a osobní 

zájem diplomantky je čitelný v každém řádku textu. Práce obsahuje mnoho odkazů na různé odborné 

zdroje, dokonce i zahraniční. Slovní projev K. Podlahové je kultivovaný. Teoretická část DP má 

parametry teoretické studie, což není běžný jev. Polemizovat je možné s konstatováním 

„…náboženství se dnes potýká s oslabením vlivu“ (s. 12). Je třeba uvést kontext této výpovědi, což 

diplomantka činí až o několik stran později, kdy se věnuje tématu sekularizace v současné společnosti 

(kap. 2.5).  

 

Po objasnění konceptu posvátna a jeho možných projevů v umění, přes možnosti individualizace 

prožitku přechází diplomantka k příkladům kaple sv. Václava na Pražském hradě a kaple sv. Kříže na 

Karlštejně, a to ve smyslu míst a prostorů, které skýtají možnost posvátného účinu. Didaktická část 

pak logicky navazuje a rozvíjí pojetí ústředních kategorií v neobyčejně zdařilé výtvarné úlohy pro žáky 

gymnázia, ZUŠ i ZŠ. Výtvarné úlohy jsou vzorně didakticky strukturované v rámci kategorií. Za 

vynikající považuji úlohu na námět „Vnitřní prostor kostela“ (3.4.1.4), a to nejen z hlediska 

malířského. Úloha je dobře didakticky promyšlená, téma posvátnosti je uchopené zcela přirozeně.  

 

Autorská výtvarná tvorba K. Podlahové čítá 6 maleb, které opět zdařile rozvíjí části předchozí. K. 

Podlahová odbarvuje zahlédnuté „zpředmětněné transcendentálno“ na jeho duchovní podstatu. 

Výsledné malby jsou kvalitní a velice působivé. Diplomovou práci doporučuji publikovat jako 

teoretickou studii s didaktickým vyústěním v časopise Výtvarná výchova.   

 

Otázky k obhajobě: 

1) Co Vás vedlo ke zvolenému způsobu využití otevřeného kódování?   



2) Domníváte se, že náboženství se v současné době celosvětově potýká s oslabením vlivu (s. 

12)?  

3) Jsou Vaše výtvarné úlohy využitelné i v zahraniční? Je nutné tematizovat také interkulturní 

vzdělávání v případě jejich realizace se žáky různého vyznání? Objasněte svůj přístup v takové 

situaci.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.       Praha 6. 5. 2016 


