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Diplomová  práce Heleny Málkové se zabývá možnostmi variability systémů v projevech výtvarného 

umění zvláště 20. století. Studentka analyzuje metodičnost, abstraktnost a racionalitu skrytou za 

konstruktivistickými, minimalistickými či kinetickými díly a své závěry dokládá na podnětných 

interpretacích konkrétních uměleckých prací. Klade si otázku, jakou realitu tato díla vytvářejí – 

tradiční mimetické zobrazení se zde přesouvá do nápodoby systémů, způsobů, jak organizovat 

struktury děl, zákonitostmi, jimiž se takové práce řídí. Studentce se daří hledat napříč uměleckými 

směry tematickou linii struktur, v níž se ukazují společené i rozdílné přístupy skryté za podobným 

formálním vyjádřením. Diplomová práce čerpá z celé řady české i zahraniční relevantní odborné 

literatury z oblasti teorie umění, kunsthistorie i didaktiky a je stylisticky, redakčně i gramaticky dobře 

zpracována.  

V autorské části se věnuje vztahu času, pohybu a fotografického záznamu. Abstraktní prostorová 

předloha se díky posunu čase či v prostoru otiskuje v novém uspořádání do fotografického zobrazení. 

Lze vytušit řád, ovšem nikoliv původní podobu. Snímky Heleny Málkové vytvářejí zastavený neklid, u 

něhož však tušíme pomyslnou organizovanost. Zobrazené předměty odkazují k neživým materiálům, 

zatímco způsob jejich zachycení je rozpohybovává, přidává jim víceznačnost a další rozměr. Výsledný 

soubor, který prošel během příprav diplomové práce velkým vývojem, považuji za zdařilý a dotažený.  

Studentka svůj přístup z praktické části dále pečlivě rozpracovává a aplikuje jej na nové způsoby 

výuky plošné, prostorové i fotografické tvorby ve výtvarné výchově. Oceňuji její snahu přesunout 

pozornost žáků z kopírování či rámování reality směrem ke kreativnímu vytváření abstrahované nové 

skutečnosti. Tento způsob uvažování o zobrazování, pro žáky méně obvyklý a zažitý než tradiční 

„překreslování“ či „cvakání“, může nabídnout celou řadu nových souvislostí i přesahů k jiným 

disciplínám. Určitá míra metodičnosti, jež s sebou taková tvorba nese, otevírá pole 

k nepsychologizujícícm interpretacím výtvarného výrazu, což je na poli chronofotografie, kinetického  

či abstraktního umění i konstruktivistitických, minimalistických a konceptuálních tendencí jistě 

potřebným krokem. 

Diplomovou práci Heleny Málkové oceňuji v její důkladnosti, tvořivosti i metodičnosti a přeji 

studentce hodně úspěchů v rozvíjení nabytých zkušeností.  
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