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Pozoruhodně zvolené téma bakalářské práce Autoportrét a sebereflexe, Autoportrét jako 
artefiletický prostředek v pedagogické praxi členila autorka bakalářské práce do logického
uspořádání podkapitol ve třech hlavních částech. Sledovala v nich: a) rovinu
uměleckohistoricko-teoreticko-filosofickou, b) rovinu autorské malby s psychologicko-
filosofickou reflexí a c) rovinu didaktickou. Umělecko-teoreticko-filosofická část práce 
překvapuje vysokou mírou dobře vyvážené orientace autorky v dějinách umění, ve filosofii a 
současné teologii, v míře porozumění smyslu usilování umělců jednotlivých historických 
epoch i v v historických proměnách oboru autoportrétu. Všechny zmíněné roviny autorka 
podává kultivovaným jazykem v dobře zváženém rozsahu kapitol, v odpovídající volbě 
zvolených příkladů a v jejich výstižné charakteristice se značnou literární erudicí, která svědčí 
o autorčině sčetlosti a jejích literárních schopnostech. Navíc je z uměleckohistorické reflexe 
cítit promyšlená následná návaznost na druhé dvě části bakalářské práce. (Drobný 
formulační výpadek se autorce vloudil do charakteristiky secese na s. 21, neboť její pojetí 
mínila jistě správně, jak kontext zřetelně ukazuje.)

Druhá část práce s úvodní kapitolou č. 6. Autoportrét jako prostředek mé sebereflexe se 
vyznačuje mimořádnou mírou autorské osobní upřímnosti a otevřenosti autorky, kterou 
známe z dějin umění jako charakteristickou vlastnost řady vynikajících umělců. Autorčina 
vylíčená cesta sebepoznávání by mohla sloužit za materiál i pro psychologickou a filosofickou
reflexi specializovaným badatelům uvedených oborů. Autorka přesvědčivě vede čtenáře 
historií vlastního poznávání sebe samé a budí vysokou míru důvěry v popis fenoménu 
sebepoznání i v reflexi dosavadní vlastní cesty sebepoznávání. Je však zřetelně znát, že 
autorka dospěla k dostatečně rovině nadhledu, takže se nikde nestává, že by nelíčila 
sledovanou vlastní reflexi z dostatečného odstupu od sebe samé. Zdůrazňuje také, že proces 
vnímá jako otevřený s dosud nepoznanými dalšími proměnami svých názorů v budoucnosti.

Reflexe je tím přitažlivější, čím užší vazbou se pojí s autorčinými malířskými díly, která 
vynikají kreslířskou zralostí a dovedností, malířskou zručností a zkušeností a vysokou mírou 
pozorovacího talentu. Rozdíly mezi jednotlivými zobrazeními vlastní tváře jsou totiž dány jen 
skutečnou proměňující se sebestylizací a automodelací vlastní tváře autorky, ne však různou 
mírou schopnosti zachytit v různých polohách vnitřního stavu „modelu“ vlastní tvář. Ze 
stylového a výrazově malířského hlediska považuji za nejkvalitnější malby cyklu (v uvedeném 
pořadí kvality) autoportrét U stojanu (obr. 8), autoportrét Mozart (obr. 3) a Kontemplativní 
autoportrét (obr. 11) s pozoruhodně variabilními technikami a stylem. Výrazové malířské 
techniky autorky slibují rozvinout se v budoucnu s barevnou a rukopisnou odvahou a 



vynalézavostí do ještě širší škály, k čemuž studentka nepostrádá zjevné talentové 
předpoklady.

Didaktická část práce ukazuje dobré předpoklady k autorčině budoucí pedagogické práci jak 
v pedagogických postupech, tak ve volbě témat i ve schopnostech studentky dovést děti 
k pozoruhodným výsledkům. Z celého předvedeného učitelského působení, doloženého 
v bakalářské práci, evidentně vyplývá studentčina schopnost pedagogicky účinně působit a 
dosahovat s žáky vysoce plodných výsledků pomocí promyšlené a citlivě vedené hodiny 
výtvarné výchovy při zachování svobodného, nedeformovaného a od schémat osvobozeného 
žákovského chování, myšlení i výtvarného projevu. 

Volba témat Pohled do zrcadla – pokus o zachycení své tváře, Výrazová hra s autoportrétem:
Autoportrét s atributem zvířete, Jak bych se cítil v roli zlé, negativní postavy, V roli umělce 
dnes a související diskuse s žáky ukazují jednak šťastnou invenci studentky, její zralé, vlastním 
studiem podpořené pochopení zásad pedagogického vedení žáků, její smysl pro dětský 
výtvarný projev a rovněž její schopnost na vysoké pedagogické úrovni citlivě s žáky 
komunikovat a rozvíjet jejich přirozené schopnosti. Z průběhu a výsledků realizovaných 
hodin výtvarné výchovy je znát dosažené obohacení žákovských životních zkušeností a 
sebepoznávacích schopností, stejně jako jejich prohlubovaný vztah k umění minulosti i 
současnosti a k pochopení závažnosti role umění v lidské společnosti a kultuře.

Práce zasluhuje jako jazykově a literárně kultivovaná, hluboce promýšlená, teoreticky 
zasvěcená, umělecky přínosná a pedagogicky kvalitně odborně provedená bakalářská práce 
značné uznání. Navrhuji bakalářskou práci k obhajobě s návrhem hodnotit ji jako výbornou.

Otázky k obhajobě:

1) Čím vším se Vám jeví být autoportrét v dějinách umění kromě cesty k sebepoznání 
umělce?

2) Na co je třeba se podle Vašich osobních zkušeností nejvíce soustředit při kresbě (a malbě) 
podle vlastní nebo cizí tváře, aby byl výsledek co nejlepší?

3) Jak je třeba podle Vaší zkušenosti zacházet se svobodou žáka v procesu výtvarné výchovy 
a jak je možné jej citlivě vést k tvůrčí samostatnosti?

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