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Bakalářská práce Terezie Štěrbové přes několik drobných formálních chyb je příkladem 
spontánního přístupu a oddání se zvolenému tématu zcela naplno a bez spekulací hledajících 
často zavádějící a únikové interpretace. Postupný vývoj a realizace této práce se nesl ve 
znamení několika emocionálních zvratů, které se střídaly jako tvůrčí vrcholy a naopak  
rezignace  a pochybnosti na vlastní možnosti  vyjádřit závažné a zároveň osobní téma. 
Studentka zvolila bezpochyby dobrý základ práce s  vlastními rodiči, analogicky převedené 
do biblické podoby Marie a Josefa a rodného kraje, který pojala jako oltář svatosti 
inspirovaný obrazem Kříž Caspara Davida Friedricha. Poměrně zdatný malířský rukopis jí 
umožnil osvobození se od popisnosti a názornosti. Navíc ji umožnil přímá a svobodná gesta 
plná expresivity a malířských kvalit. Překvapující je rovněž velký formát u dominujícího 
triptychu panoramatu Beskydské krajiny.  
Domnívám se, že Terezie Štěrbová přes proklamaci o cíli jako prostém uchopení tématu, se 
rozhodně dostala o velmi významný krok dále. Nejde jen o teoretické zdůvodnění pochopení 
role světců jako patronů lidskosti, nejde zde jen o příběh a jeho naraci v teoretickou reflexí, či 
badatelský záměr dobrat se výsledku obecně přijatelné téze o historii křesťanství a jeho vlivu 
a provázanosti s uměním. Nejde ani o manifestaci náboženského cítění v osobní rovině. 
Domnívám se, že se zde jedná o první závažné vyznání ze svého životního postoje plného 
upřímné lásky k rodnému kraji a rodičům. Zodpovědnosti k tomu co dělám a snahy dojít ke 
kořenům vlastní osobnosti. I když rád upřednostňuji výsledky zejména malířského úsilí, 
musím v tomto případě rovněž zdůraznit jakési celkové vyústění v didaktické části kde 
okouzlení dětskými pracemi na biblická témata je natolik bezprostřední, že vyvolává úžas a 
radostnou spoluúčast ze zázračnosti a čistoty dětského vnímání a projevu. 
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