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Rozpor mezi vnitřním a vnějším přístupem k problematice vytváření uměleckého díla, 

v tomto případě malby, jsou pro Janu Bednárovou a její vnímání uměleckého díla typické. 

Nikdy není úplně jasné, kdy zrovna hovoří o vnitřní struktuře obrazu v kontextu uchopování 

samotného média jako takového a kdy mluví o zobrazování okolního světa médiem malby. 

Tyto dva světy se u autorky překrývají a zdá se, že i ona sama nemá v tomto směru zcela 

jasno. Přestože formálně rozděluje svůj přístup na dva modely, ve výsledku lze vystopovat, 

že jde vlastně o model jeden a to model zjednodušování, abstrahování fotografických a 

mentálních předloh. Při konzultacích Jana Bednárová vždy zdůrazňovala, že původní 

předloha k dílu je konkrétní situace,  popřípadě kombinace situací, která je pro dílo nezbytná. 

Výsledné dílo je tedy spíše abstrakcí konkrétní předlohy než dílem zabývajícím se sebou 

samým, tedy jako obrazem. Důsledkem toho se deklarované dva přístupy dají odlišit pouze 

na základě výskytu figurálních motivů. Zde vidím i zmatené vnímání významu uměleckého 

směru artificializmu, ke kterému se hlásí a se kterým se konfrontuje. Směru, který se obracel 

přímo do média malby a jejich barevných a strukturálních možností a v němž se barva a její 

struktura stávala samotným obsahem malby. Lze tak najít spíše spojení Jana Bednárová a 

směr co možná formálně nejbližší její barevnosti a způsobu kladení. Jemné pastelové tóny 

s omítkovou strukturou z obrazů Toyen se tak vyskytují v mnohem hrubší podobě na 

obrazech Jany Bednárové a nejspíše nejde o proces mentálního návratu k modernistickým 

ideám, ale k formálnímu odůvodnění dosažené estetiky.  

Autorka je umanutá, energická a přes zdánlivou mnohost popisovaných děl není v oblasti 

mentálního posunu příliš produktivní.  Spíše než o posunech se dá hovořit o kosmetických 

úpravách užívaného slovníku a větných spojení. Budiž k zamyšlení, nakolik nás užívání 

jazyka ovlivňuje. Jana Bednárová splňuje všechny předpoklady k úspěšnému zakončení 

bakalářského studia.  

Doporučuji k absolutoriu.   
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