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Akademický rok 2021

Bakalářská práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta: Anna Fiedlorová

Název práce: Sborník: Až já budu velká 

Slovní hodnocení:

Anna k bakalářské práci přistoupila s poctivostí sobě vlastní. Stejně, jako ke všem pracem 
v průběhu studia (jak jsem měla šanci jí poznat), i v případě bakalářské práce postupovala
precizně a s trpělivostí jí rozvíjela po celou dobu závěrečného ročníku. Pracovala velmi 
samostatně a cílevědomě. Pozitivně hodnotím i to, že ke konzultacím neváhala přizvat 
množství externích konzultantů. Celkově bych se nebála její přístup označit za 
profesionální. 

Anna Fiedlerová předkládá soubor několika maleb středních formátů v instalaci spolu s 
kresbami a texty. Názvem Sborník: až já budu velká, rámuje vystavovanou sérii jako 
sbírku. Sbírá momenty, dojmy, známky ročních období, střípky rodinného života i iluzí. Z 
této sbírky můžeme poskládat příběh minulého roku kterým nás doprovází postava selky z
lidové písně k níž odkazujme v samotném názvu projektu. Postavy vypravěčky (Anny) a 
selky nemají pevné hranice, navzájem se v sobě odráží a překrývají. Divák je ponechán v 
nejistotě a možná, tak jako já, nakonec dojde k tomu, že rozlišovat pomalu ani není 
potřeba. Selka se stává znakem, odkazujícím k idyličnosti a dětským představám, ke 
kterým autorka/vypravěčka přistupuje s humorem i něhou. Vypravěčka v průběhu roku a 
práce na projektu postupně dostává pevnější kontury a výraznější hlas až nakonec nechá 
idealizovanou selku za sebou a barevnými povozy se pouští na pouť již sama za sebe. 
Skrze vyprávění s autobiografickými prvky nám tak Anna zprostředkovává obecně sdělný 
prožitek vstupování do dospělosti, opouštění domova a konfrontace představ s realitou. 
Pozitivně hodnotím autorčinu kurážnost co se týče otevřené autobiografičnosti celého 
souboru, důslednost celkového procesu tvorby a v neposlední řadě formální zručnost se 
kterým je soubor zpracován. Malby, které nám Anna předkládá, považuji za malířsky 
vyzrálé, sdělné a věrné autorčině dlouhodobě budovanému rukopisu. Bohužel v době 
psaní posudku nemůžu hodnotit finální instalaci, ale vzhledem k přesvědčivosti samotných
maleb a připravenosti autorky nepochybuji o její zdařilosti.

Otázky k rozpravě:

Soubor se odkazuje k lidovým sborníkům písní. Z jedné konkrétní písně i vychází. Jakou roli v práci hraje 

rytmus? 

Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji
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Návrh klasifikace:

A 

Posudek vypracoval(a):
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