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 Název práce: Multiplikace tvaru jako prostředek ke konstruování reality  
 
Ve své diplomové práci Helena Málková řeší téma, které bylo důležité i pro 
hned několik zásadních uměleckých hnutí 20. století. Autorka to reflektuje 
v teoretické části své práce, kde jeho kořeny hledá především v kontextu 
myšlenkového pozadí strukturalismu a konstruktivistické tvorby avantgardy 
20. a 30. let. Zásadním teoretickým momentem pro ni je otázka „realismu“, 
jehož problematika hraje podstatnou roli i u dalšího důležitého okruhu tvorby 
jímž se zabývá, totiž konkrétního umění a minimalismu 60. let. Již pojetí 
teoretické části práce zaujme tím, co se pozitivně projevilo i v jejích dalších 
částech, totiž schopností autorky pracovat s teoretickými modely a adekvátně 
je prezentovat na příkladech konkrétní tvorby. I textovou část praktické části 
lze pokládat za plnohodnotný teoretický příspěvek, v němž autorka téma úžeji 
propojuje s jí využitým médiem fotografie. Za určitou slabinu by snad šlo 
pokládat to, že autorka dostatečně nevyužila historických i teoretických 
exkurzí v první části své práce k hlubšímu prozkoumání toho, jakou roli hrála 
fotografie v jejím tématu již v jí zmiňovaném okruhu avantgardní tvorby. Vždyť 
právě moment multiplikace tvaru ve vztahu k pohybu, který hraje zásadní roli 
v jejích vlastních pracích, je zde přítomen velice často. Přesto i v praktické 
části se projevila schopnost precizní artikulace uchopeného problému, jež je 
autorce evidentně vlastní jak v oblasti psaného slova, tak i u vizuálního 
vyjádření. I didaktická část práce prokazuje autorčinu schopnost metodického 
přístupu a schopnosti analyzovat výsledky svého projektu. Naprosto 
adekvátní je i výběr použité literatury a dalších zdrojů. Celkově nelze mimo 
výše zmíněné připomínky této diplomové práci nic podstatného vytknout. 
Alespoň pokud ji chápeme především jako podklad k autorčině 
pedagogickému a autorskému výsledku. Z hlediska aktuální situace vizuální 
kultury ve vztahu k danému tématu by bylo možná vhodné alespoň zmínit 
dnes všudypřítomný výskyt počítačově generovaného 3D prostoru, který je 
přece vybudován právě kolem oné multiplikace základních geometrických 
prvků. Diplomovou práci Heleny Málkové však celkově pokládám za velice 
zdařilou a z formálního hlediska v lecčems i ukázkovou.    
 
 



 
 
Na závěr přikládám dva dotazy: 
 
 

1. Nenapadá vás ve vztahu k vaší praktické práci nějaká paralela 
v oblasti fotografické tvorby meziválečné avantgardy? 

2. Myslíte si, že vámi vymezené chápání „konstruování reality“ lze 
analogicky vztáhnout i na současnou tvorbu operující ve virtuálním 3D 
prostoru? Jak byste svůj přístup vymezila vůči této dnes rozšířené 
virtualitě?  
 

 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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