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Posudek: 
 
Hana Oplatková si zvolila Tarotové karty jako hlavní téma svojí diplomové 
práce.  
Projekt ŽIJU TAROT jsem z počátku chápala jako experiment, který má 
prověřit nakolik mohou karty ovlivňovat její život, případně nakolik se jimi 
ovlivnit nechá. Postupem času jsem ale zjistila něco jiného. Hana nikdy 
nepatřila mezi lidi, kteří by chtěli věrohodnost karet a jejich výkladu 
zpochybňovat. Karty si vykládá dlouhodobě a jejich výkladu věří.  
Šlo tedy spíš o jakýsi soustavný „výzkum“ skutečných významů karet na 
jejím vlastním životě. 
 
Bylo velice zajímavé, sledovat vývoj jejích myšlenek. Fotila, psala si deník, 
dokumentovala své pocity, sbírala drobnosti, lahve od vína a oblečení… 
Byly zde fáze kdy jí projekt bobtnal a samotné karty se pod nánosem 
dalších dokumentačních materiálů již skoro nedaly najít. Nicméně v závěru 
se zvládla od všech nepodstatných věcí oprostit.  
Našla myslím ideální řešení, kterým jsou její vlastní osobní tarotové karty. 
Karty, jejichž motivem jsou její fotografie a její prožitky. 
 
Karty, které vytvořila, jsou po obsahové stránce zjednodušeny. Zatímco 
původní taroty jsou rozděleny (stejně jako běžné hrací karty) do čtyř 
základních symbolů a mají také určitou svou hierarchii, její osobní balíček 
již tyto prvky neobsahuje, zůstává jen slovní název karty. Naopak navíc je 
datum, které nás odkazuje ke dni, kdy si Hanka danou kartu vytáhla a kdy 
byla pořízena fotka tvořící hlavní motiv. 
Netradiční je také pojednání zadních stran. 
U běžných karet bývají všechny stejné, aby byla při výkladu zaručena 
náhodnost. Hančiny karty jsou na zadní straně všechny pokryty hustým 
textem, takže také vypadají na první pohled stejně, ale text je pro každou 
kartu jiný. Obsahem textů je výtah z deníkových záznamů, které si 
pořizovala; pokud si kartu vytáhla vícekrát, pak jsou tam obsaženy úryvky 
ze všech dní navzájem od sebe oddělených černou tečkou. Spočítáním 
černých teček se dá jednoduše zjistit, kolikrát si kterou kartu vytáhla. 
 
Za půl roku, kdy si denně vykládala denní kartu, si vytáhla pouze 58 karet 
ze 78. Dvacet karet proto zatím v jejím osobním balíčku chybí (tady jsem 



si dovolila jí navrhnout, že by tyto karty měly být obsaženy, ale prázdné, 
což odmítla). 
Podle svých slov plánuje v tomto projektu pokračovat tak dlouho, až bude 
její balíček kompletní. Poté začne experimentálně vykládat z těchto karet 
svým blízkým, aby si ověřila jejich vypovídací hodnotu. A pokud zjistí, že 
fungují, třeba se jí povede je vydat tiskem a umožnit tak i ostatním 
vyznavačům věštění budoucnosti její karty používat.  
 
O pochopení a prožití jednotlivých tarotových karet šlo Hance od začátku, 
ale až v závěru se dopracovala k vytvoření osobního karetního balíčku. 
Říká, že ji k tomu mimo jiné vedlo i to, že se jí ty skutečné vykládací karty 
výtvarně nelíbily. 
 
 
Otázky autorovi práce:   
 
Proč na tarotové karty nesmí sahat nikdo jiný, než vykládající?  
 
Neuvažovala jste na základě svých prožitků o změně názvů některých 
karet? 
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