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Obtížnost vypsaného tématu diplomové práce se projevila dlouhým čekáním na jejího 
vhodného autora. Volba tématu přinesla Bc. Kláře Podlahové nutnost prostudovat k němu 
rozsáhlou a mnohostrannou literaturu, orientovanou na více oborů, potřebu proniknout při 
promýšlení a koncipování práce do podstaty tématu, který v rozkročení do dějin a teorie 
umění, teologie, filosofie a psychologie, natož s uplatněním v pedagogice výtvarné výchovy 
dosud nebyl zpracován. Poctivý a zanícený přístup diplomantky a rozsáhlé studium k tématu 
spojené s malířskou tvorbou a pedagogickou aktivitou jí však přinesly cenné poznatky a ve 
výsledku velmi komplexní a bohatou diplomovou práci, kterou je možno považovat za cenný 
přínos ve sledované oblasti.

Invence autorky při koncepci studijní přípravy a její schopnost syntetizovat rozsáhlou a 
obtížně teoreticky uchopitelnou problematiku přinesla výsledek, jaký nebylo možno 
očekávat. Hloubka autorčina ponoru do problému a schopnost propojit četné různorodé 
myšlenkové zdroje vyústila do mezioborové práce s několika těžišti ve jmenovaných oborech 
bádání a zároveň připravila půdu pro pedagogickou činnost zaměřenou k tématu, kterou Bc. 
Klára Podlahová realizovala na více místech a pro žáky a studenty různého věku.

Teoretická část práce systematicky usiluje o definování posvátnosti na základě široké 
literatury včetně zahraničních prací a text této části skutečně dosahuje do polohy definic a co 
nejpřesnějších pochopení posvátnosti, kterou správně autorka postihuje nejen v náboženské 
oblasti, ale v nejrůznějších praktikách a situacích i nenáboženského člověka současnosti. 
V částech práce, kde postihuje a modeluje existenci posvátnosti ve vybraných prostorách 
kaple sv. Václava v pražské katedrále a kaple sv. Kříže (Ostatků utrpení Páně) na Karlštejně, 
dospívá ke koncentrovaným popisům sledovaného jevu, spojeného tentokrát jak s hmotnou 
existencí kaplí a jejich umělecké výzdoby včetně vzácných materiálů, zlata, drahých kamenů 
a svatých ostatků, tak s jejich duchovní podstatou, zprostředkovanou rovněž kromě dalších 
činitelů posvátnosti rovněž uměleckými díly, zdobícími oba prostory. V teoretických 
předpokladech se věnuje rovněž nepominutelným vzájemným vztahům a zároveň 
nezaměnitelnosti kategorií náboženství a umění. (Do historických faktů se autorce vloudily 
nepatrné chyby: „z dob husitství lze jmenovat testament Ferdinanda I.“; „Pěšina 
z Čechorodu“ namísto správného „Pešina z Čechorodu“ – obojí na s. 42.)

Pedagogická část diplomové práce byla řešena paralelně s teoretickou a autorčin postoj 
k pedagogickému aspektu řešené problematiky dobře vysvítá ze slov diplomantky: „Věděla jsem 
tedy, že není dobré zabřednout v ryze náboženské problematice a snažila jsem se náměty pro 
žákovskou tvorbu navrhnout tak, aby se žáků vnitřně dotýkala, zajímala je a v neposlední řadě 



pak obohatila jejich dosavadní poznatky, vnímání, postoje a hodnoty. Z tohoto důvodu bylo více 
než zřejmé, že musím upravit výtvarnou řadu úkolů s co největším přiblížením k optice dnešního 
žáka a zahrnout přinejmenším do motivace i zdánlivě profánní sféru zájmu.“ Řešené výtvarné 
úkoly byly velmi dobře zvoleny a úspěšně vyřešeny. Citlivý přístup k významově bohaté, ale 
zároveň pojmově a postojově křehké tématice vyznačuje celou pedagogickou sféru 
diplomantčina konání v rámci její přípravy, realizace i textového vyjádření v diplomové práci. 
Nemohu než chválit zralý, promyšlený a invenčně bohatý přístup k tématu a bohaté vzdělanostní 
zázemí v oblasti pedagogické práce.

Výtvarná část diplomové práce vyniká velkou osobní i výtvarnou zralostí v malířské práci autorky, 
skutečným dosahováním vytčených uměleckých cílů a stylovou kompaktností výsledného cyklu 
obrazů. Bc. Klára Podlahová dokázala ve své malířské práci formulovat osobní a velmi současný 
malířský styl, který souvisí s malířským projevem několika dnešních českých malířů, a vytvořit 
koloristiky, rukopisně i obsahově přesvědčivá malířská díla nepominutelné působivosti.

Práce je velmi kultivovaně jazykově podána (jen s minimem překlepů a chybiček), literárně 
přesvědčivě formulována a dosahuje úctyhodné obsahové závažnosti ve všech třech svých 
základních částech. Navrhuji ji k obhajobě s návrhem hodnocení výborně.

Otázky k obhajobě:
1) Kteří z autorů, které jste studovala, nejvíce přispěli k Vašemu pochopení fenoménu 
posvátnosti?

2) Byla problematika posvátna při kontaktu s žáky a studenty považována za nepříjemné nebo 
choulostivé pole pro diskusi, nebo ji přijímali jako významnou součást jejich chápání života?

3) Lze do malířského díla podle Vašeho názoru vložit vědomě obsah, nebo „se to stane“ vlastní 
realizací malby nekontrolovaně?

V Praze 10. 5. 2016 Prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
    vedoucí práce


