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Poslucháčka bakalárského študijného programu Daniela Martinová predkladá k obhajobe 

teoretickú prácu s názvom Vliv východní spirituality na českou fotografii. Téma práce 

vychádza z bytostného záujmu študentky o spiritualitu budhismu, o ktorom svedčí aj určitá 

konzistencia jej vlastnej tvorby, ktorá sa k tejto filozofii v rozmanitých formách neustále 

vracia.  

 

Je to práve osobný vklad, čo by som rada vyzdvihla i na jej teoretickej práci. Dlhodobý 

záujem o problematiku autorka využila ako primárny zdroj informácií hlavne v oblasti 

teoreticko-filozofickej, ktorá býva, ako autorka sama v práci uvádza, často skreslovaná 

a splošťovaná nedostatočnou odbornosťou. Nejde ale iba o informácie. Daniela Martinová 

preukázala v texte ochotu zdieľať s čitateľom svoje osobné duchovné poznatky a zážitky a 

rovnako i schopnosť organicky ich vkladať do odborného textu a plynule prechádzať od 

osobného k všeobecnému a naspäť.  

 

Jadro práce tvoria tri kapitoly týkajúce sa fotografickej tvorby niekoľkých českých 

a slovenských autorov s podobným charakterom uvažovania a prežívania, ktorú študentka 

analyzuje a interpretuje. Týmto spôsobom sa tak sama stáva ich rovnocenným partnerom vo 

výmene myšlienok a spirituálnych podnetov.  

 

Pri čítaní práce človek nadobúda pocit, že okrem odborného výskumu a inšpirácie pre vlastnú 

umeleckú tvorbu malo písanie pre autorku i hlbší zmysel v odkrývaní vlastného duchovného 

poznania, čo vnímam ako pridanú hodnotu. Jedinú výhradu mám len k pomerne malému 

počtu analyzovaných autorov. Na našom území by sa dalo určite nájsť v umení prelomu 19. 

a 20. storočia i viac autorov s prvkami mystiky a antropozofie (napr. J. A Trčka a podobne).  

 

Z uvedených dovodov navrhujem ohodnotiť prácu známkou A – výborne.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Návrh klasifikace:  ................A - výborně........................................... 

 

 

V ...........Brně...........................   dne ...........10. 6. 2021........................... 
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Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 

 

 A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


