
Posudek bakalářské práce 

Zuzana Matiovská 

Zuzana nemusela jít pro téma své bakalářské práce  příliš daleko. Náměšť na Hané, kde má 
svůj domov, své nejbližší, je místem dětství, dospívání, a pochopitelně také důležitým 
citovým zázemím. Výtky vůči cynismu mladé generace pohrdající rodinnými hodnotami 
v jejím případě evidentně nejsou na místě. Obzvláště silný citový vztah si vytvořila k dnes již 
zemřelým prarodičům a zejména k dědovi, který byl pro ni v mnoha ohledech velmi důležitou 
oporou. Nejen jako silné stmelující pouto celé rodiny, ale např. také tím, že v ní kupř. dokázal 
probudit zájem o hudbu a naučit hře na klavír. 

Závěrečný projekt Zuzany Matiovské „Zbylé vzpomínky z narozenin“ je prací 
autobiografickou a něčím jako tichou „oslavou člověka“. Z množství rozmanitých rodinných 
zážitků, k nimž se ve vzpomínkách vrací, pro ni začal být, zdá se, důležitý obzvláště jeden. Je 
to moment, nám všem asi dobře známých, rodinných sešlostí, narozeninových oslav, k němuž 
zaměřuje svou pozornost. Chvíle, kdy si - mimo jiné - asi nejnaléhavěji uvědomujeme, když 
někdo chybí, když jsme někoho milého ztratili, když některá z židlí zůstala prázdná. Touto 
nostalgickou chvílí je pro Zuzku poslední společná rodinná oslava uskutečněná při příležitosti 
tátových 50tin. 

Zuzka svou práci poměrně dlouho a důkladně promýšlela. Její původní představu přibližuje 
několik akvarelů, které sice nevystavila, ale které mají v kontextu a procesu její práce své 
nezastupitelné místo. Ústředním motivem je podlouhlý stůl, kolem kterého je rozmístěna 
společnost, jen dvě místa zůstala prázdná. Zuzka dokonce uvažovala o rekonstrukci oslavy, 
kterou by fotograficky zachytila. (Není bez zajímavosti připomenout, že již dříve se zabývala 
přepisem starých fotek v aktuálním kontextu). Přestože mezi tímto a finálním řešením spočívá 
odstup cca jednoho měsíce, ve výtvarně formě se odehrál markantní posun. Od poněkud 
prvoplánového, více méně ilustrativního, figurálně akcentovaného uchopení námětu se 
posunula k sofistikovanějšímu a jistě nápaditějšímu řešení.  

Její práce se skládá ze tří komplementárních celků: jedním je skicář – vlastně jakýsi 
biografický deníkový záznam, v němž si průběžně zaznamenávala své představy, nápady a 
uvažování o tématu (vedle kresebných záznamů jsou jeho součástí také textové poznámky). 
Se subtilností tématu velmi dobře koresponduje intimní forma akvarelu, jehož neohraničená, 
rozpíjející a vybledlá textura odpovídá blednoucí vzpomínce a rozplývajícím se stopám v její 
paměti. I přes skicovitou povahu evokují prchavost a pomíjivost. Působí křehce, nostalgicky. 
Druhým elementem jsou rozměrné horizontální kresby tužkou. Kresby se omezují jen na stůl, 
ubrus. Na místo předchozího figurálního prvku zde Zuzka tematizuje motiv roušky - pracuje 
s neurčitostí, náznaky, tajemstvím a fantazií. Co skrývá? To jen tušíme…„stíny věcí, které 
byly na stole“…že by narozeninový dort?  

Práci povžuji za velmi zdařilou a hodnotím ji stupněm A. 

 

PhDr. Kaliopi Chamonikola, PhD. 


