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Mgr. Lenka Marxová se ve své diplomové práci věnuje vývoji a proměnám techniky koláže 
s přesahem k netradičním výrazovým prostředkům. Vnímá přitom v souladu s teoretikem   
Tomášem Pospiszylem pojem „koláž“ ve smyslu fenoménu moderní kultury a výrazového 
prostředku doby (Pospiszyl,  2014,  s.  16-17), který ve 20. století, ale i v současnosti odráží 
způsob našeho života. Potkává nás na každém kroku – v novinách, časopisech, knížkách, 
filmu, divadle a televizi, ve výkladních skříních, na plakátech a transparentech, ve skladbě 
reklamních neonů a v běžném životě, kterým takřka nepozorovaně prorůstá“ (Machalický, 
1997, s. 27).  
 
Rozšířené chápání pojmu „koláž“ je tak především pro současnou didaktiku výtvarné výchovy 
velice nosné a inovativní. Nabízí žákům totiž pomocí snadno dostupného materiálu a 
jednoduchých postupů tvorby nejrozmanitější možnosti vyjádření myšlenky. Odvažuji se 
dokonce říci, že se Lenka Marxová pokouší o rehabilitaci využití koláže v českém školství, 
protože duchaprázdné a technicky nemotorné podoby školního kolážování se nám všem jistě 
okamžitě vybaví.  
 
Právě v didaktické části spatřuji těžiště diplomové práce. Na základě výše v teoretické části 
objasněných principů skládání, lepení, vrstvení a odebírání navrhuje a ověřuje diplomantka 
náměty výtvarných úloh v gymnaziální praxi. Koláž se pro ní stává výchozím konceptem 
tematické řady, která zrcadlící úvodní zdařilou typologii přístupů kunsthistorie k tomuto 
tématu. Zmíněná typologie pak neodráží pouhé mechanické zacházení s technikou koláže, 
ale v konzultaci s kunsthistorikem hlubší principy tvorby a zacházení se zvoleným 
konceptem. Výtvarné úlohy pracují s tradičním plošným chápáním koláže, objektovou 
tvorbou, ale také s prostorem, či dokonce časoprostorem v rámci internetového umění a 
konceptuálního umění. Kromě obměn přístupů k technice koláže, však úlohy akcentují 
především možnost uplatnění osobního výrazu jednotlivých žáků a jejich kreativitu. Jedná se 
např. o náměty  „Kolářovy experimentální techniky jako inspirace k vyjádření vlastní identity, 
Kumulovaný prostor, Net art – koláž jako možnost digitálního vrstvení, Koláž myšlenek“. 
Realizované úlohy mají inovativní charakter pro soudobou výtvarnou výchovu. Lenka 
Marxová didakticky transformuje soudobé umělecké přístupy do školní praxe.  
 
V autorské výtvarné práci se zabývá otázkou, zda je možné vystavět identitu místa pomocí 
vizuálních záznamů různých participantů, kteří na stránky notesu vizuálně zachycují 
představy o lokalitě, v níž se v daný moment nacházejí. Lenka Marxová oslovila kolemjdoucí 
v osmi různých městech Evropy. Kniha se tak stává evropským „kolážovým“ objektem, 
výtvarným experimentem, performativní sociální interakcí i reflexí, která snoubí práci 
kulturního a sociálního antropologa či etnografa. Originální časo- a místosběrný projekt  je  
zatím neuzavřený.  
 



Lenka Marxová odvedla velice svědomitou a důkladnou práci. Prokazuje výbornou 
zorientovanost v dějinách umění. Jazykové vyjadřování diplomantky je kultivované, jedná se 
o zkušenou autorku, která ovládá písemný projev i strukturování informací. Dlouhý seznam 
obrazových příloh dokládá, že práce s vizuální informací či výtvarným uměleckým dílem má 
pro autorku stejnou výpovědní hodnotu jako projev slovní.  
 
Diplomovou práci Lenky Marxové považuji za nadprůměrnou a ráda ji doporučuji k obhajobě.  
Navrhuji také, aby tato práce byla prezentována na konfrenci České sekce INSEA „Pozice 
české výtvarné výchovy v mezinárodním kontextu“ v Plzni 2019, protože obsahuje pro obor 
množství velice pěkně zpracovaných inovativních informací.  
 
Otázky k obhajobě: 
1) Jak Váš autorský výtvarný projekt bude pokračovat? Plánujete ho veřejně prezentovat 
také v ČR?  
2) V závěru naznačujete, že by bylo možné projekt rozvinout jako výzkum uměním se 
sociologickými východisky. Jaký potenciál by takový výzkum skýtal pro výtvarnou 
pedagogiku? 
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