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Diplomová práce Bc. Olgy Konvalinkové je věnována závěsnému obrazu a jeho chápání v úhlu 

didaktiky, inspiračních zdrojů a procesu malířské tvorby především se zaměřením na malířskou 

hmotu a gesto. Je bezesporu, že autorka podává rozsáhlou zprávu o svém badatelském úsilí, při 

kterém nalézá řadu principů a teoretických východisek. Sympaticky působí i její pokus vytvořit cyklus 

závěsných obrazů.  Přesto, že nemá větší zkušenost s malbou a prací s obrazem předkládá jako finální 

výsledek vyrovnaný a formálně vyvážený cyklus obrazů, který má svoji stylovou zřetelnost, opírající se  

o dokonalost formálního gesta a plnost prožitku směřující k celistvosti. Zároveň se ji podařilo ověřit si 

v procesu tvorby několik experimentů, jež tvoří vhodný základ pro budoucí volnou tvorbu i vědecký 

výzkum. Pro mne osobně byla velmi příznivá část Autorská tvorba 5.2. str. 133, ve které popisuje 

realizaci obrazového cyklu. Výpověď o špagetě, Zemitost, Otisk přírody, Struktura času ad. jsou části, 

ve kterých diplomantka spontánně popisuje své úsilí bez přesahů a odkazů do světa teorie a 

případných banálních spekulací. Naopak jakoby zde odkryla to čím je umění uměním: Hra, náhoda, 

radost, objev, svoboda, spočinutí v emoci a mnoho dalších na tvorbě se podílejících prožitků.  V této 

souvislosti je velmi pozitivní zprávou, že malířská část zůstala nezatížená následnou rozsáhlou 

analýzou a sondou do světa teoretických zdrojů a odkazů, jimiž na jedné straně diplomantka dokládá 

velkou šíři a záběr při strukturování práce a formování osobního názoru, ale které zároveň skrývají 

také velký potenciál působící na rozhodovací schopnosti diplomantky pro vlastní uměleckou 

produkci. Velmi příznivě působí částí didaktická, v níž diplomantka uplatnila osobní kreativitu při práci 

s dětmi. A prokázala nejen ambici, ale také potvrdila oprávněnost volby k učitelskému povolání. 

 

Navrhovaná známka: Výborně 

 

Otázky k obhajobě: 

1/ ve vaší rozsáhlé teoretické části máte řadu odkazů k umělcům našim i světovým – měla jste nějaký 

klíč pro výběr jednotlivých jmen - a nebo jste je volila tak, aby zapadali do mozaiky vašeho konceptu 

bez širšího kvalitativního kontextu? 

2/ Máte nějakého oblíbeného autora o němž by se dalo říci, že jej nechcete dát „všanc“ do výuky pro 

děti, protože by se tím narušila intimita vašeho vztahu k němu, a nebo naopak, je pro vás ikonou, 

kterou by jste ráda uplatnila ve výuce vždy?  

3/ V bohatém schématu příkladů cvičení a práce s dětmi postrádám větší množství dokumentačního 

materiálu a CD na kterém by byly alespoň uloženy jako příloha – jsou někde přístupné? Můžete je 

případně ještě dodat nebo promítnout v rámci obhajoby? 

 

V Praze 21. 5. 2017 

Jiří Kornatovský 


