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 Jana Stejskalová si po volbě námětu práci logicky rozvrhla a téma výběrově 

omezila, když správně rozpoznala, že problémově rozsáhlý námět takové omezení 

vyžaduje. Problematika obnovy posvátnosti v posttridentském období diplomantku 

zaujalo a věnovala se mu s osobním pojetím v upřímném zvnitřnění. Prostudovala 

nevelký počet základních titulů z doporučené české a vybrané přeložené evropské 

literatury o tématu, především z oborů dějin umění a historie. V uměleckohistorické 

části práce seznamuje čtenáře s historickými okolnostmi utváření barokní zbožnosti, 

s posvátností, s principy Tridentského koncilu a s jejich uplatněním v malířství. 

Obrací pak svou pozornost k českému baroknímu malířství a především ke Karlu 

Škrétovi, k jehož dílu ji váže větší osobní zkušenost a vztah. Výběr doplnila Janem 

Jiřím Heinschem pro jeho uměleckou angažovanost v domácích podobách zbožnosti 

a v životech světců a Petra Brandla jako pozdějšího pokračovatele ve škrétovské 

tématice a v jeho pojetí obrazu. 

 V pedagogické části se diplomantka zaměřila na studenty gymnázia. Pokusila 

se téma převést do didaktiky rozdělením pojmů z názvu práce do oddělených kapitol. 

Jako první si zvolila obnovu a aktualizovala toto slovo jeho přiblížením k problematice 

obnovy Země a přírody, k recyklaci a k příbuzné tématice. Posvátnost spojila 

s problematikou svatosti světců a jejich atributů aktualizací na volbu poznávacích 

znamení, šatů, účesů a ozdob jako výrazných znaků osobní identity řady mladých lidí 

v dnešní době. Barokní malířství se pak pokusila studentům přiblížit poukázáním na 

Škrétův Pašijový cyklus a jeho aktualizací pomocí úsilí pochopit spolu se studenty 

utrpení a trápení v životě mladého člověka. Transformovaná témata pak formulovala 

jako výtvarné práce. 

 Ve vlastní tvorbě studentka postupovala formou citací nebo návratů k tvorbě 

Karla Škréty. Transformované fragmenty tváří z jeho obrazů, podané ve výtvarné 

zkratce a výrazovém zjednodušení jí představovaly vyjádření několika pojmů lidských 



postojů a charakterových a povahových vlastností, které se pokusila koncentrovaně 

vyjádřit: Hrdost, Citlivost, Důstojnost, Chamtivost, Hloupost, z nichž dvě, Důstojnost a 

Chamtivost korespondují s historickými pojmy. Důstojnost byla jako pojem decoro 

významným dobovým požadavkem na žádoucí charakter barokních uměleckých děl 

a Chamtivost je od středověku jako Lakota jedním ze smrtelných hříchů. 

 Text je napsán ve standardní kvalitě a na odpovídající myšlenkové úrovni. 

Problémem bakalářské práce je neobratnost některých formulací a zjednodušených 

spojení v logice výkladu, ukazující menší zkušenost s psaním a menší sčetlost. 

Vyskytuje se v ní řada pravopisných chyb, například v použití čárek a velkých 

písmen, v členění vět a souvětí, a v drobných vyšinutích z větné vazby. Doporučuji 

bakalářskou diplomovou práci Jany Stejskalové, zpracovanou poměrně dobře a 

s upřímným zaujetím, k obhajobě, ale s ohledem na posledně jmenované okolnosti 

navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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