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Diplomová	práce	Karolíny	Šrámkové	je	charakterizována	vyzrálým	a	kultivovaným	zpracováním	
tématu,	 v	němž	 úspěšně	 zhodnocuje	 a	 rozvíjí	 svůj	 intelektuální	 potenciál	 prokázaný	 již	
v	předcházející	bakalářské	práci	Jízda	vlakem,	k	němuž	jsem	rovněž	psal	oponentský	posudek.	
Jak	sama	uvádí,	těžištěm	její	práce	je	deník	jako	setkání	obrazu	a	slova.	Diplomantka	vytrvale	a	
systematicky	nahlíží	a	zdůvodňuje	vzájemné	přebírání	významů	a	funkcí	těchto	dvou	principů.	A	
hledá	 pro	 svou	 vlastní	 realizaci	 nový	 přístup	 zbavený	 konvencí	 tradice.	 Nachází	 se	 v	 poloze	
permanentních	a	dobře	volených	citací	různých	autorů,	mezi	nimiž	vytváří	most	prostřednictvím	
vlastní	 barvité	 imaginace	 nesené	 na	 vlně	 racionality.	 Právě	 toto	 spojení	 činí	 z	této	 práce	
ojedinělý	 literární	 útvar,	 k	němuž	 lze	 najít	 klíč	 až	 ve	 chvíli,	 v	níž	 se	 toto	 úsilí	 spojí	 v	jedinou	
výrazovou	 kvalitu.	 Nerozlišuji	 proto	 v	tomto	 případě	mezi	 praktickou	 částí	 a	 teoretickou.	Obě	
mají	stejnou	kvalitu,	v	níž	se	odehrává	záměna	významu	psaného	slova	a	vizuálního	obrazu.	Oba	
její	útvary	evokují	podobné,	 takřka	 identické	emoce.	Záleží	 jen	na	osobnosti	diváka	–	čtenáře,	
který	 z	těchto	dvou	principů	 je	mu	bližší.	Daří	 se	 jí	 tak	udržet	pozornost	 čtenáře,	aniž	by	bylo	
zřejmé,	který	směr,	autor	nebo	oblast	umění	jsou	pro	ni	samu	skutečně	rozhodující.	Sám	za	sebe	
mám	 určitý	 problém	 s	 některými	citovanými	 autory.	 A	 jsem	 velmi	 vzdálen	 přijmout	 jejich	
umělecká	 poselství.	 Např.	 teorie	 o	 rozvracení	 a	 začleňování	 minulosti	 do	 současnosti	 u	 Ana	
Hatherly	 zejména	 proto,	 že	 následný	 vizuální	 obraz	 má	 charakter	 spíše	 jen	 jakési	 ilustrace	
vlastního	 myšlenkového	 světa	 opřenou	 o	 nekonečnost	 vnitřního	 prostoru,	 ke	 kterému	 jsou	
řazeny	intelektuální	konstrukce	někdy	samoúčelného	výsledku.	Odvěký	příběh	umění	o	tom,	zda	
obsah	 tvoří	 formu	 nebo	 forma	 obsah,	 stojí	 v	těchto	 dimenzích	 mimo	 jiný	 princip,	 kterým	 je	
fascinace	a	potřeba	zachycení	nebo	manifestace	zázraku.	Tyto	 inspirace	přitahují	prostředky	k	
tvorbě	 formy,	 která	 ale	 má	 vlastní	 růst	 a	 dimenzi	 vedenou	 procesem	 tvorby.	 Zpětně	 se	 tak	
proměňuje	a	nese	nový	obsah.	Prakticky	nezávislý	na	autorském	záměru.	A	vzniká	spíše	problém	
s	morálním	aspektem	a	zodpovědností	k	rodícímu	se	tvaru,	zda	 jej	 tvůrčím	způsobem	uplatnit.	
Diplomantka	však	prokazuje,	že	i	když	se	pohybuje	v	širokém	spektru	různých	pojetí	vztahu	slova	



a	obrazu	a	tím	i	významových	variací,	udržuje	si	nadhled	a	důsledný	analytický	přístup,	který	jí	
umožňuje	 trvalé	 srovnávání	 a	 definice	 i	 v	malých	 odchylkách.	 Až	 instruktážně	 působí	 některé	
části	např.	 Instrukce,	Vzpomínky,	Pravdy	ad.	Za	přehlednou	a	přínosnou	považuji	část	3.1.5.Co	
přináší	slovo	do	obrazu?	(str.	44–47).	  
Jakýmsi	 klidným	bodem	a	 snad	 i	 kvalitativním	vrcholem	práce	 je	nenápadná	 část	 3.2.1.	Deník	
(str.	49),	kde	jako	by	autorka	byla	plně	sama	sebou.	Malá	část	textu,	ve	kterém	popisuje	chvilku	
v	Lisabonské	 kavárně	 dává	 konečně	 čtenáři	 přijmout	 diplomantčino	 úsilí	 právě	 pro	 tuto	
neokázalou	 intimní	 chvíli	 osobního	 pronikavého	 pohledu	 na	 svět	 kolem	 sebe	 prostřednictvím	
vlastního	cítění.	Tuto	vlastnost	pak	uplatňuje	v	části	Přesah	do	praktické	části	–	pletený	deník	
Sati,	u	kterého	lze	ocenit	nápaditost	záznamu	a	spočinutí	v	klidu	času.	I	když	je	pro	mne	barevné	
a	 vzorové	 pojetí	 částečně	 zavádějící.	 Snad	by	 věc	 lépe	 fungovala	 ve	 střídmé	neměnné	poloze	
/pletení	 bez	 vzoru	 a	 střídání	 barev,	 ale	 to	 je	 zde	 v	 tomto	 případě	 spíše	 věc	 vkusu.	 V	této	
souvislosti	 se	mi	 vybavuje	málo	 známá	Havlíčkova	povídka	 o	 konci	 světa,	 psaná	 ve	 dvacátých	
letech	minulého	století,	která	 je	pro	mne	 jedním	z	archetypů	moderního	umění.	 Jednoduchou	
asociací	z	literárního	útvaru	vyvolává	obraznost	a	zároveň	ji	symbolicky	definuje.	 (Odehrává	se	
v	malé	 venkovské	 obci,	 do	 které	 přijde	 neznámý	 návštěvník	 a	 v	místním	 hostinci	 usedne	 na	
podium	divadelního	sboru	a	začne	plést	ponožku	vytrvale	pravidelně	a	nekonečně	dlouhé	dny.	
Přestává	až	ve	chvíli,	než	na	zem	dopadne	první	peříčko	z	křídel	andělů,	kteří	prohráli	nebeský	
souboj	s	peklem	na	obloze	a	vše	končí	v	tichu	bezčasí.) 
Část	 věnovaná	 přesahu	 do	 praktické	 části	 rovněž	 potvrzuje	 celkové	 úsilí	 po	 snaze	 postihnout	
dvoukolejnost	 tématu	 a	 přináší	 další	 nápadité	motivy	 jako	např.	Deníky	 těch	druhých	 a	 velmi	
aktuální	 nahrazení	 deníku	 sociálními	 sítěmi.	 Opět	 je	 prodchnuta	 originálním	 myšlením	 a	
schopností	manifestace	osobní	 emoce	 i	 v	uměleckém	provedení	 např.	 v	 sérii	malých	obrázků.	
Deník	 ve	 Výtvarné	 výchově	 pak	 pojímá	 ve	 dvou	 vertikálních	 rovinách,	 které,	 jak	 sama	 uvádí,	
symbolizují	 odlišný	 vztah	 k	realitě	 a	 faktu	 –	 biograficky	 a	 práci	 s	fantazií	 –	 imaginativně.	
Pozoruhodný	 je	 rovněž	 projekt	 realizovaný	 v	Lisabonu	 Práce	 s	fiktivní	 postavou.	 Schopnost	
analytického	 myšlení	 a	 chytrého	 konceptu	 se	 u	 diplomantky	 rovněž	 výrazně	 uplatňuje	
v	didaktické	části	a	výuce	dětí	a	 její	 zde	 realizované	projekty	 jako	např.	Deník	 fiktivní	postavy,	
Fikce	 jako	 nástroj,	 Práce	 s	limity,	 nebo	 objevný	 pohled	 na	 téma	 snu	 jsou	 toho	 dokladem.	
Zároveň	 se	nepřímo	 stanoví	 a	 konstituují	 určitá	předem	závazná	pravidla,	 v	nichž	 lze	obtížněji	
uplatnit	citlivost	a	autorskou	imaginaci	dítěte,	i	když	zřejmě	zadané	úkoly	právě	o	tuto	stimulaci	
usilují.	 A	 rovněž	 úsilí	 autorky	 o	 „otevření	 nového	 prostoru	 pro	 interpretaci“	 není	 v	těchto	
kontextech	úplně	průkazné	i	když	velmi	přesvědčující. 
Celkově	lze	práci	Bc.	Karolíny	Šrámkové	hodnotit	jako	velmi	dobře	strukturovaný	koncept,	který	
se	postupně	rozrůstá,	a	přitom	neztrácí	na	přehlednosti.	Pro	samotnou	diplomantku,	poskytuje	
mnoho	 odpovědí	 a	 objevů,	 které	 jsou	 získány	 její	 činorodou	 aktivitou	 a	 schopností	 cíleného	
badatelského	úsilí,	jež	zhodnocuje	pro	svoji	pedagogickou	a	didaktickou	profesi.	  

	



	 	
Navrhovaná	známka:	Výborně	
	
	 Otázky	k	obhajobě:	

1) I	 když	 řada	 ukázek	 a	 příkladů	 je	 podána	 dostatečně	 vyčerpávající	 formou	 máte	 ještě	
nějaké	okamžiky	a	inspirativní	poznatky	ze	svých	zahraničních	stáží,	kterými	byste	mohla	
doplnit	nebo	rozvinout	svoji	práci?	

2) Dáváte	 přednost	 slovu	 nebo	 obrazové	 imaginaci.	 Je	 pro	 Vás	 osobně	 zejména	 při	 práci	
s	deníkem	významnější	práce	s	faktem	a	biografickým	pojetím	nebo	je	pro	vás	důležitější	
imaginace	a	práce	s	fantazií?	

3) Kterým	směrem	se	hodláte	vydat	ve	své	pedagogické	činnosti?	
	

	
V	Praze	5.	5.	2018	
doc.	ak.	mal.	Jiří	Kornatovský	
	
	
  


