
 

 

posudek vedoucího diplomové práce 

Karolína Šrámková: Obraz jako slovo 

 

Předložená práce odpovídá zadání, ba co více, v mnoha směrech ho velmi příjemně překračuje.  

 

Práce se věnuje dialogu mezi obrazem a slovem či, chcete-li, slovem a obrazem, protože obojí vnímá 

autorka jako rovnocenné (jakkoliv významnější s ohledem na její zaměření je obraz). Participace slov 

v obrazech či obrazovost v textech má hranice místy poněkud neostré. Svobodu v používání obojího 

umocnilo především konceptuální umění a také trendy literární, to vše zejména v 60. letech 20. 

století. Sol Lewitt na to konto říká: „Protože žádná forma není ve své podstatě důležitější než ostatní 

formy, umělec může rovným dílem používat jakoukoliv formu od slovního vyjadřování (ať mluvou či 

písmem) až k fyzické realitě.“ To, co prospívá svobodě umělce, může být oříškem pro člověka, který 

chce ony „rovné díly“ zmapovat a navíc objasnit, jak to vypadá, když si ony díly až zase tak rovné 

nejsou. Tehdy vám nestačí svoboda, ale potřebujete jasně definovat obojí samostatně, abyste se 

neztratili v místech, kde se obojí všemožně prolíná (a tedy dospívá k proklamované svobodě). A tady 

je třeba říci, že se autorce daří obdivuhodně udržet zřetelnou strukturu a logiku výpovědi o daném 

tématu. Mimo jiné proto, že už koncept práce je jasný a pevný. Teoretickou část diplomové práce 

Karolíny Šrámkové lze vnímat jako návod. Lze ho použít k pochopení toho, co mám jako divák, nebo 

čtenář před sebou či k praktické aplikaci, tedy vytváření vizuálně slovesných artefaktů, neboli k tomu, 

abych se mohl stát výtvarným umělcem, nebo spisovatelem. Definice klíčových pojmů (obraz, slovo) 

je samozřejmostí. Že je obraz pojem s širokým významem je záhy zřejmé. Velmi dobře pak autorka 

vedle něj staví pojem slovo, odvozené z λόγος, avšak v jeho původním herakleitovském, tedy širokém 

významu. Jednotlivá teoretická zkoumání dokumentuje autorka obratem (a velmi obratně) na 

ukázkách z dějin umění. Volba je vždy a důsledně trefná a ilustrativní. Je z toho mimo jiné zřejmé, že 

se Karolína Šrámková bezpečně orientuje jak literárních pramenech, s nimiž pracuje, tak v dějinách 

umění, do jehož rámce teoretický text zasazuje.  

 

Zvláštní pozornost si zasluhuje kapitola 3.2.1 Deník. Charakterizuje ji úvodní Picassův citát: „Dílo, 

které člověk vytváří, není nic jiného než forma deníku.“ Deníková forma se stává pro autorku 

specifickým pojítkem mezi obrazem a slovem. Deníkovost je kvalita, která může participovat na textu 

stejně dobře jako na obraze. Ostatně deníková forma (velmi specifická) je spojovacím článkem mezi 

teoretickou a praktickou části diplomové práce. Karolína Šrámková nás seznamuje (nejen) se svými  

deníky, které tvoří formálně i obsahově pestrý soubor prací.  

 

Deník se nakonec stal také východiskem pro didaktickou transkripci tématu (Obraz jako slovo). 

Autorka odučila dva projekty, jeden v Praze na Gymnáziu Na Pražačce, druhý během stáže na 

lisabonské fakultě Belas – Artes v magisterském programu Art Education. V „portugalském 

projektu“ je představen široce rozvrstvený koncept portrétu s reálným i fiktivním pozadím. 

Textová východiska jsou zde přirozenou součástí tvůrčího procesu, který však ústí do různých 

výtvarných řešení. V „pražském projektu“ navrhuje a realizuje autorka „Virtuální deník“ na 

sociální síti. V obou případech mají úlohy perfektní strukturovanou formu: od výčtu pomůcek, 

přes motivaci či očekávané výstupy ve vztahu k RVP až po mezioborové vazby. Kvalitu didaktické 

části podtrhuje fakt, že souhrnná zpráva z tematické výuky byla publikována v časopisu Výtvarná 

výchova; časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní ve dvojčísle 1-

2/2017.    



 

 

 

Předloženou diplomovou práci hodnotím jako výrazně nadstandardní. Erudice a jistota, s níž 

studentka přistoupila k teoretické části práce, je nebývalá. Text není kompilací tezí a citátů, ale 

čtivým a smysluplným uchopením daného tématu. Praktická část mu plně odpovídá. Navíc do 

práce vnáší bezprostřednost, vtip i výtvarný cit. V didaktické části vedle jasného konceptu, který 

je pevně zasazen do výtvarné výchovy, a navíc má potenciál studenty zaujmout, vysoce oceňuji 

realizaci didaktické části nejen v českém jazyce a prostředí, ale také v anglickém jazyce na 

Akademii výtvarných umění v Lisabonu. 

 

Práci doporučuji k obhájení. 

 

V Praze dne 8. 5. 2018                                                                      doc. ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 

 

 

 

 


