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Práce Dity Klicnarové je propracovanou koláží dílčích výstupů v různých technikách, propojených 
jednotícím tématem sběratelství. 

Dita  pracuje  na  svých  dílech  vytrvale  a  s  intenzivním zájmem.  Téma  krystalů  je  velmi  vizuálně 
atraktivní,  autorka však nechce zůstávat  na povrchu. Chápe ho mimo jiné jako metaforu struktury 
uměleckého díla, potažmo strukturu uspořádání muzejní sbírky. Během roku se poctivě propracovávala 
tématem,  načítala  potřebnou literaturu,  kontaktovala  odborníky a  komunikovala  s  nimi.  Její  zájem
a úsili se jednoznačně vyplatily. 

Je mi potěšením vidět, že ačkoliv je malba nosným médiem cele práce, není médiem jediným. Dita 
pracovala na více frontách zároveň a výsledkem je  pestrá  kompilace,  v níž  nechybí  prvky koláže, 
fotografie, kresby. Autorka vytvořila dlouhou řadu prací (až na výjímky) převážně menších rozměrů.
V malbě často používá kombinovanou techniku a snaží se experimentovat v rámci vlastních určených 
mantinelů.  Krystal  uchopuje  jako  přírodní  strukturu  schopnou  samostaného  růstu.  Dita  sama 
vypěstovala několik krystalů v improvizovaných domácích podmínkach. S podobnou samozřejmostí 
rostou také její obrazy a koláže.  Svůj citlivý malířský projev převádí do podoby vědecké ilustrace
a dosahuje tím zvláštně hybridního výrazu. Zúročuje tak svůj dlouhodobý vývoj a zkušenosti s malbou. 

Podstatným momentem je instalace všech částí sbírky dohromady. Ta by měla vzniknout na základě 
více  či  méně  mimoestetických  pravidel,  odvozených  z  přisvojených  a  umělecky  interpretovaných 
systémů muzejnictví, sbírkotvorných zvyklostí či mineralogie. 

Z  diplomové  práce  Dity  Klicnarové  mám  velmi  dobrý  pocit.  Lze  ji  vidět  jako  plnohodnotné 
vyvrcholení studia malby a nezbývá než doufat, že se uměním i v budoucnu bude stejně intenzivně 
zabývat.

Návrh hodnocení: Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A.
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