
Oponentský posudek praktické bakalářské práce 

Jana Bednárová zpracovává svou bakalářskou práci ve dvou oddělených sériích. 
Tento způsob práce je mi dost sympatický, protože ve fázi, ve které se jako studentka 
bakalářského ročníku nachází, je přiznaná pochybnost a hledání variant zásadní.  

V první sérii maleb vnímám snahu přesunout důraz vnímaní malby mimo její 
narativní základ. Dochází zde k jakémusi rozostření, vysvícení původní věcné 
předlohy. Tématicky jsou tyto obrazy opřené o poměrně banální zážitek, například 
jízdu vlakem, nebo jiný střípek reality, který autorka nalézá ve svém 
okolí....Zásadnější posun začíná až během procesu malby samotné, kde se autorka 
vypořádává s formálními postupy a experimenty a snaží se vybalancovat svůj osobní 
postoj a odkaz abstrakce v obraze obecně. Přestože v takové práci téměř nutně 
vznikají slepé cesty a některé možná až příliš bezobsahové experimenty...mám pocit, 
že se Janě ve finálním výběru podařilo potvrdit ušlý kus cesty k abstraktnímu 
vyjádření, kde přesto můžeme vystopovat zbylé prvky původní reality. Myslím si, že 
se poměrně úspěšně vyhnula nebezpečnému upadnutí do širokého pole jakési 
univerzální abstrakce, kde se pak často úplně vytrácí důvody, koncepty a příběhy a 
jedná se čistě o estetickou hru. 

V druhém přístupu autorka zkouší manipulovat realitu nasbíranou v přípravných 
skicách a fotografiích. Dále tak vytváří novou scénu, svým způsobem metodou 
malířské koláže spojuje určitou vrstvu děje a vrstvu prostředí. Zde se snaží zjistit 
kolik způsobů a druhů práce s barvou a kompozicí obraz jako médium unese. Testuje 
použití harmonie i kontrastu v jedné malbě. Výsledkem jsou práce balancující na 
hranici zobrazivé malby s dávkou nějaké podvědomé osobní poetiky. 

Název bakalářské práce-situace, které chci aby se staly..se mi zdál trochu matoucí, 
protože jakoby klade důraz na obsahové sdělení autorčiných obrazů. Můj pocit je, že 
téma je zde určitý důvěrný základ, který autorka posouvá procesem myšlení a 
realizace své série. Zpočátku se mi také autorčin záměr zdál až příliš košatý a 
rozptýlený do mnoha směrů. Myslím si, že by si Jana měla své úkoly spíše 
zjednodušovat, je obtížné najednou vyjádřit tolik věcí...osobní příběh, odkaz na určité 
historické směry umění, demonstrovat nějaké sociologické a filozofické teorie... 
takový výsledek by mohl velice snadno působit jako příliš zmatený a nesrozumitelný. 

Možná právě proto oceňuji, že autorka tyto nástrahy použila jako výzvu a že si během 
procesu tvorby na svém projektu ujasňovala více a více směr jejího zájmu. Proto 
považuji tuto cestu za zdařilý začátek dlouhodobějšího procesu práce v obraze a 
s obrazem. 

Navrhuji hodnocení B. 
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