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Petra Šuková si za téma své bakalářské práce vybrala v dějinách umění 
výrazný moment autoportrétu. I když bylo původní zadání více zaměřeno na 
jeho proměny v nedávném a současném umění (a využití těchto poloh 
v pedagogické praxi), autorka ve svém výsledném textu navázala především 
na logiku vycházející z její vlastní výtvarné tvorby, pohybující se mezi reflexí 
tradice dějin umění a post-moderním uvažováním. Z té ale dokázala odvodit i 
velice komplexně pojatou teoretickou i didaktickou část. Celá práce tak působí 
přesvědčivým a homogenním dojmem.   
V teoretické části textu autorka provází vznikem a vývojem autoportrétu, 
přičemž současně dobře zohledňuje i dobové filozofické pozadí a typologii 
autoportrétu. Čerpá z adekvátně zvolené literatury a dobře se zde projevuje 
její schopnost kvalitního psaného projevu, s níž dokáže syntetizovat získané 
vědomosti a vlastní myšlenky do přesvědčivého celku. V návaznosti na 
vyvrcholení klasického autoportrétu v 18. a 19. století autorka popisuje vývoj 
směrem k pozici moderního jedince i s jeho psychologickým pozadím (zde 
konkrétně vychází z myšlenek Sigmunda Freuda). Svůj přehled zakončuje 
situací druhé poloviny dvacátého století, pracemi performativního umění a 
situací, kdy klasický žánr autoportrétu nahrazuje ztotožnění umělce s 
jeho tvorbou.     
Na myšlenky rozebrané v teoretické části navazuje i autorčin komentář k 
praktické části její práce – sérii autoportrétů. V každém z nich vychází 
z aplikace určitých kulturních kódů. Okruh děl v nichž vstupuje do rolí různých 
historických a náboženských postav, současně reflektuje vývoj samotné 
autorky, genezi jejího pohledu na svět, náboženského cítění a vlastní identity. 
Myslím že je velice přínosné jak je autorka schopna propojit osobní zkušenost 
s obecnými momenty, jež jsou častou součástí sebedefinování jedince i naší 
kultury obecně. To jak se autorka často obrací ve své práci k momentům 
z dějin umění a náboženské tradice, svědčí nejen o jejím duchovním založení, 
ale také o veskrze post-moderním přístupu s nímž přistupuje k momentu role 
a využívání fragmentů historického kontextu. V tomto duchu ostatně využívá 
především tradiční médium malby. 
Ve třetí, didaktické části práce, navazuje autorka na obě předchozí a rozvíjí 
ve svém projektu potenciál hry s identitou a rolí, představou o umělci a 
s kulturními kódy ve vazbě na představivost malých dětí. Je sympatické, jak 
se vyrovnává se samotnou didaktikou na základě dostatečného využití 
odborné literatury a že metodické hledisko je zde vhodně propojeno 
s využitím poznatků z předchozích částí. Na závěr bych ocenil autorčinu 



schopnost uplatnit její osobní zkušenost z oblasti teologie a filozofie 
v uměleckohistorickém, tvůrčím i artefiletickém kontextu této práce.    
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