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Akademický rok 2020/2021 

Bakalářská práce – posudek oponenta  

 

Jméno a příjmení studenta: Kateřina Šťastná 

Název práce: A co teď 

 

Slovní hodnocení: Přístup studentky k bakalářské práci mohu označit za příkladný. Postupovala 

samostatně, systematicky, náš vzájemný kontakt byl dostatečně intenzívní, jako konzultantku mě průběžně 

informovala o jednotlivých fázích práce. 

 

Lidská bytost v ženském těle a její pocity spjaté s doteky, jsou v centru pozornosti závěrečné práce 

Kateřiny Šťastné. Vyrovnává se v ní se svými zkušenostmi - přiznává se k impulzu, jímž byl její 

autentický – bohužel negativní zážitek. Dotek jako fyzický vjem, ale zejména jeho ambivalentnost – 

tedy jeho pozitivní, či negativní důsledky, jež může dotyk vyvolat, je to, co ji zajímá. Nemá to nic 

společného s feministickým aktivismem, třebaže se v uchopení tématu samozřejmě otiskuje její 

ženský způsob myšlení. Sama dobře vím, že kolem podobných témat panuje příliš mnoho temnoty, 

těžko se jakkoliv zprostředkovávají – nejen verbálně (a pokud ano, je to zpravidla „mimo záznam“), 

ale i výtvarně. Autorka si ve svém textu klade za cíl přesáhnout individuální příběh a otevřít svou 

práci obecnějším a vícevrstevnatějším interpretacím. Měli bychom se tedy pokusit odpovědět na 

otázku, jak, či nakolik se jí to povedlo? 

Umělecká díla, která představují „mladé dospělé“ - jejich fyzickou podobu, emoce - jsou v dějinách 

umění, počínaje antikou, legitimním tématem. Kateřina se sama odvolává na práce Edgara Degase, 

Carol Rama a zejména jí blízké pojetí Louise Bourgeois, v historii však můžeme zmínit např. také 

ikonická díla renesance od Donatella, Michelangela atd. Zatímco těm je společná víceméně 

idealizovaná představa mladické tělesné krásy, v kontextu současného umění jsou reflektována 

sofistikovanější, konfliktnější a rovněž tabuizovanější témata, jak je nacházíme zejména ve fotografii 

Nan Goldin, Larryho Clarka a dalších.  Prchavé a obtížně uchopitelné stavy rozhodně nejsou 

snadným úkolem pro sochařské médium a už vůbec ne pro mladého adepta této výtvarné disciplíny.  

Pro své vyjádření si Kateřina zvolila adolescentní dívčí figuru modelovanou z hlíny a prostřednictvím 

sádrové formy odlitá do polyesterové pryskyřice, v níž se identifikovala se svým já a v níž se opírá o 

svou podobu ve věku 10 let. V prvním plánu se tedy ocitá problém formálního zpracování 

„dospívající“ nahoty. Adolescentní věk je specifické období v psychickém vývoji člověka, mezi 

dětstvím a dospělostí, k jehož atributům patří nejen pohlavní dozrávání (z dítěte se rodí žena), nýbrž 

také rozvoj osobnosti, formování vlastní individuality. V procesu mentálního a emocionálního 

dozrávání hraje důležitou roli obzvláště sebereflexe. Snad není od věci zmínit, že věda charakterizuje 
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toto období jako konfliktní stadium v životě člověka, ostatně také v psychoanalýze Sigmunda Freuda 

je jedním z nejcharakterističtějších rysů vnitřní konfliktnost, projevující se emotivními turbulencemi. 

Domnívám se, že s tímto úkolem si studentka poradila dobře. Typ figury i její citlivá modelace 

asociuje věk nezralosti, zranitelnost, nejistotu, pochybnosti, uvědomování si své sexuální identity, 

komplikovaný stav z dítěte se rodící ženy. V postoji a gestech ji ukotvila v nakročení a v jakési 

bezradné pasivitě rukou, pro mě by za přehodnocení stál také poněkud nečitelný, možná příliš 

rezervovaný výraz tváře. Haptický aspekt Kateřina zdůraznila použitím sametové textilie, kterou 

pokryla část figury. Tento prvek, patrně inspirovaný materiálovým repertoárem Louise Bourgeois (?), 

je možná nadbytečný, je otázkou, zda nesklouzává ke zbytečné ilustrativnosti. Výslednou podobu 

práce považuji za zdařilou a poctivě provedenou ve všech etapách počínaje návrhem, až po volbu 

technologie a konečné materiálové provedení. Podařilo se jí v dívčí figuře vyjádřit křehkost, plachost, 

rozpačitost…Není zde žádná vyumělkovanost, ve výsledku si práce dokáže podmanit diváka a 

vyvolat v něm porozumění a empatii. 

Oceňuji, že Kateřina se snažila domyslet také způsob instalace sochy: obklopena závěsem na 

rozhraní veřejného a soukromého prostoru má toto řešení směrem k divákovi navodit prostředí 

intimity a bezprostřednějšího kontaktu s dílem. 

Možná, že je ještě brzy na to, aby si Kateřina v závěrečné práci svého bakalářského studia už 

vytvářela svůj individuální sochařský rukopis. Ten bude jistě ještě nějakou dobu hledat a zpřesňovat. 

To, co si snad můžeme troufnout říci je, že poctivě ohledává a citlivě prozkoumává svůj vnitřní 

ženský svět, že učinila důležitý krok k sebepoznání. V jistém smyslu lze sochařskou práci Kateřiny 

Šťastné vnímat jako osvobozující svědectví, katalyzátor o sobě samé, o vlastním těle a jeho 

fyzických vjemech. 

 

Otázky k rozpravě: 

Rozhodovala se studentka v návrhové fázi mezi dalším, variantním řešením? 

 

Závěrečné hodnocení: práci doporučuji k obhajobě 

 

Návrh klasifikace:B 

 

Posudek vypracoval(a): PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D. 

 

Datum: 7.6.2021 
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