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Diplomová práce – posudek vedoucího  

 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů: BcA. Natália Bobáková 

Název práce: Polarity učení 

 

Slovní hodnocení: 

Natálie je od počátku studia jedinečnou studentkou. Její jedinečnost spočívá v trvalém balancování mezi svou velkou 

vášní pro tělesný pohyb, jógu a sport obecně a volbou a následně nutností věnovat se výtvarnému umění v rámci 

studia. Vždycky jsem říkala, že podle mně stojí, takto roznožena,  na skvělém místě, odkud se mohou generovat velmi 

silná díla. Její dovednosti přímo korespondovaly s nastupujícím „performativním obratem“ v současném umění.  

Natálie si v rámci studií rozšiřovala své obzory o další výtvarné přístupy – např. videopráce Dendrofil z prvního ročníku 

či sochařské přístupy v rámci stáže v italské Carraře -, ale zcela přirozeně vlastní jádro její tvorby tvořily práce spojené 

s vlastním pohybem.  

Do prací s pohybem dokázala dostat vtip jako např. při akci ve výlohách staré Favu, kdy mechanický pohyb cvičení byl 

prodloužen štětci s barvou a vytvářela se tak droppingová akční malba. 

Tématizovala například téma zmechaničtění cvičení do únavné rutiny v bakalářské práci, kdy cvičení do vysílení 

symbolizovalo určité vyhoření a začátek nového pohledu. 

V magisterském cyklu se Natáliin pohled na cvičení skutečně posunul. Začala spojovat cvičení s pedagogikou a projekty 

dostaly sociální a komunikační obsah. Dostávaly se do nich např. témata směny a sdílení, témata ideálu cvičitele a 

snaživé, ale nedokonalé nápodoby jeho pohybů u žáků. 

Diplomová práce navazuje na tuto pedagogickou linku. Projekt je zcela minimalistický. Jeho minimalismus je 

výsledkem čištění a oprošťování. Hlavní myšlenkou je snaha zachytit vztah učitele a žáka v průběhu lekce jógy. 

Pozitivní efekt tohoto vztahu, jehož podstatou je předávání znalostí v tomto případě ne slovně, ale tělesným pohybem, 

se promítne do zlepšení žáka, do jeho zlepšující se schopnosti provádět jógové cviky a tím si užívat jejich benefit. 

Zlepšení žáka se pozná na tom, že jej učitel nemusí tak často korigovat. Lekce probíhají v učebně kresby, kde je 

podlaha poseta kousky kreslícího uhlu. Učitel si tedy špiní nohy při pohybu za žáky. Bílá podložka pod jeho místem tak 

zachytí jeho pohyby. Postupem času by tedy podložka měla být čistší a čistší, tak jak se vyrovnává úroveň učitele a 

žáka.  
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Natálie pořizuje tato časosběrná plátna, ale nakonec je nijak neklasifikuje a nepopisuje. Spoléhá na jejich samostatné 

působení. Pokládá je na sebe jako časové vrstvy. Jediným vysvětlení procesu je minutové video, točené gopro 

kamerou, které zde zastupuje její oko. Spolu s kamerou se díváme do stejného prostoru učebny večerní kresby. 

Přeznačení prostoru, zážitek, že se zde v kreslírně odehrávalo i něco jiného, může být podle mého jeden z nejsilnějších 

motivů akce, i když se o něm autorka příliš nezmiňuje. 

Ve svém textu se Natálie nejvíce odkazuje k Adrieně Šimotové, k jejím pracím s otisky a lehkými doteky. Tato vazba 

funguje především v rovině spolehnutí se na vnitřní prožitek více než na koncept. Jinak je toto spojení zajímavé 

z hlediska osvětlení různosti v přístupech – expresivní existenciální gesto Šimotové versus mechanický pohyb nohou 

Natálie při korekci žáků, a hlavně různosti ve výsledku. Adriena Šimotová i v záměrné pomíjivosti svých děl vytváří 

výsostné artefakty. Právě v momentu přemýšlení o formě výsledného uměleckého díla má podle mně práce Natálie 

rezervy. 

Svůj text končí Natálie citátem od Františka Drtikola, kterého jeho spirituální směřování odvedlo od výtvarné tvorby. 

Podle mně není nutné do nirvány spěchat. 

 

 

 

 

Otázky k rozpravě: 

 

Závěrečné hodnocení: Práci doporučuji k přijetí a navrhuji hodnocení za B. 
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