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Posudek:  
Studentka Tereza Bierská zpracovala ve své bakalářské práci vlastní zkušenosti se šamanskými technikami (dále 
jen ŠT). Výsledná forma jejího činění je teoretická práce pojednávající o ŠT, vlastní oltář a autorská kniha, jež 
jsou součástí závěrečné výstavní exhibice. 
 
Vzhledem ke své profesi ilustrátorky jsem se zaměřila nejvíce na hodnocení knihy. Jde o knihu většího formátu 
390×287 mm, která má (svým formátem) odkazovat na " staré lexikony a knihy pohanských učedníků". Bierská 
dále použila velkého formátu z důvodu umocnění vizuálního zážitku. Vizuální zážitek se však moc nedostavil, 
dojem z práce Bierské je poněkud vážný, strnulý. Očekávala jsem vzhledem k tématu barevnější, strhující děje, 
šťavnatou Váchalovskou duchařinu, magické obrazce a roje hvězd... Použití barev a kresebný projev naprosto 
nevyčerpávají možnosti tohoto lákavého úkolu. 
 
Kresebně a typograficky je kniha složena s několika (až příliš mnoha) elementů. Základními prvky jsou 
černobílé fotografie a scany, do kterých autorka vstupuje kresebně. K úpravě používá snad celou škálu 
nabízených efektů, bez zjevného systému. Fotografie mají znázorňovat viditelnou realitu a kresby duchovní 
představy. Ztvárnění duchovního procesu tímto kresebným způsobem se mi zdá těžkopádné. Úroveň kresebného 
vyjádření je nižší, kresebný projev není nosný (více kreslířské zručnosti, méně zbytečných úprav v graf. 
programu, více osobitého projevu). Použité písmo je jakési ruční hrbaté jako na čtverečkovaném papíře, těžko 
čitelné, snad divoké, osobní či tajemné, připomíná výšivky. Jeho použití chápu jako náhodné. Kniha obsahuje 
úvod a pět kapitol, které jsou odlišeny barevností písma a okrajů stran. Okraje působí agresivně vytvářejí dojem 
nepříjemných zrakových halucinací. Mezi kapitolami jsou vloženy komiksové návody na provozování ŠT, jedná 
se o další typ kresby na černém pozadí s použitím sice stejného (čtverečkovaného) písma, ale s jinými 
typografickými pravidly. 
 
I přes spletitost a množství použitých prvků se Bierská snažila vytvořit systém, přiřadit typografické a ilustrační 
prvky k ideovým liniím autorského díla. V jednom knižním objektu se sváří prvky osobního záznamu prožitků  
a didaktického manuálu. K tomu Bierské chybí časový odstup od prožitých zkušeností, kterým by získala 
nadhled a dokázala zvolit zásadní ideu své práce. Kolísání knižní formy mezi deníkovým záznamem a učebnicí 
aplikovaných ŠT, je dán právě nejednoznačným určením toho, co chce Bierská vyjádřit. 
 
Oceňuji snahu Bierské o vyjádření osobního prožitku formou knižního zpracování, i když mi právě volba tohoto 
media není pochopitelná. Líbila by se mi i proměna fotoreality v "duchovní" kresbu ve velkých formátech kreseb 
či maleb nebo malý zuřivý deník plný nákresů a symbolů či videozáznam z akcí, komiks o místních šamanech  
a prováděných praktikách... Posuzovala jsem neúplnou knižní maketu, ilustraci na plánované obálce bez použití 
typografie, nevím jestli bude kniha obsahovat základní knižní znaky, jakými jsou některé z možností tiráže  
a paginace.  
 
Otázky k rozpravě: 
Proč jste se rozhodla použít ke zpracování osobních prožitků fotoaparát a počítač? Proč jste zvolila knihu jako 
závěrečnou podobu své práce? Proč jste nevyužila barevnost a možnosti kresby při ztvárňování duchovní 
proměny? Z jakého důvodu jste zvolila tuto typografii? Proč jste zvolila k odlišení kapitol barevné okraje? 
 
Závěrečné hodnocení: 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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