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I. Stručná charakteristika práce 

Práce se snaží zmapovat pozici francouzského básníka a kritika Charlese Baudelaira v současném 

umění a kultuře. Po obecnějších úvodních kapitolách se věnuje zejména tvorbě čtyř současných 

umělců střední a mladší generace. Jejich výběr je vhodně zvolený, protože představují různé pohledy 

a ukazují Baudelaira v odlišných souvislostech.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Práci Kristýny Jirátové jsem přečetl se zájmem, jelikož sledovaná tematika mě samotného odborně 

zajímá. S autorkou jsem se také osobně setkal, když projevila zájem některé své teze konzultovat. 

Výsledná práce naplnila má očekávání. 

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Autorka si zvolila nelehký úkol, a to propojení uzavřené historické kapitoly (Baudelaire) se současným 

 uměním. V jednotlivých kapitolách se autorka věnuje analýze některých pojmů, které jsou 

v souvislosti s Baudelairem v současnosti nejčastěji zmiňované, například zlo, ošklivost, hrůza ze 

smrti, dandysmus, spleen atd. Autorka tyto fenomény popisuje v historických souvislostech, odkrývá 

někdy překvapivé vazby k předválečným avantgardám, například k futurismu nebo dadaismu, resp. 

k určité části surrealismu (Bataille, Bellmer – v tomto kontextu by se možná hodilo více zmínit i 

Antonina Artauda). Podrobněji se věnuje baudelairovským motivům v tvorbě řady umělců, 

podrobněji pak malířů Jamese Ensora nebo Edvarda Muncha. Tyto kapitoly jsou jednotně 

koncipovány jako historické přehledy od poloviny 19. století do současnosti, s častými exkurzemi do 

filmu a hudby. Tak se v textu postupně dostáváme do druhé poloviny 20. století, kdy je nejprve 

zdůrazněno dílo Francise Bacona, velkou pozornost autorka věnuje například fotografiím Američana 

Joela-Petera Witkina a dílu dalších žijících umělců, od výtvarníků (např. Jan van Oost nebo bratři Jake 

a Dinos Chapman) po filmaře (Lynch, von Trier). Velkou pozornost zde věnuje autorka také 

Baudelairovu osobnímu životu, vztahu k otci a matce, intimním vztahům k ženám. Autorka také 

analyzuje Baudelairovy filozofická a duchovní východiska. Podnětné je připomenutí švédského 

myslitele Emanuela Swedenborga. Jeho vliv byl v uměleckém prostředí 19. století výrazný, ale často 

bývá opomíjen či marginalizován. Pozornost věnuje i otázkám spojeným s užíváním narkotik. Poslední 

část práce je věnována rozhovorům se čtyřmi současnými umělci, s Josefem Bolfem, Martinem 

Gerbocem, Jakubem Janovským a Martinem Mulačem. Je dobře, že autorka udržela rozhovory 

kompaktní, že se obsahově nerozbíhaly, ale že zůstaly propojené reflexemi Baudelairova díla. 

V některých momentech se jí podařilo proniknout více do osobnosti zpovídaného umělce, který se 

byl schopen otevřít a hovořit o často intimních a osobních věcech.   



Práce zcela přesvědčivě ukázala, že je Baudelairovo dílo kontinuálně reflektováno do nejžhavější 

současnosti, že je Baudelaire znovu a znovu čten a objevován, že inspiruje svou tvorbou i svým 

životem. Spektrum reflexí, které práce rozebírá či zmiňuje je téměř nepřehledný. V tom možná tkví 

jedno z úskalí recenzovaného textu. To si ale autorka dobře uvědomuje, když konstatuje, že řada 

z probíraných témat by si zasloužila samostatné monografické zpracování. V rámci této práce nebylo 

tedy možné některá témata hlouběji probrat a často se tak čtenář ocital pouze na povrchu. Do 

budoucna bych navrhoval téma zúžit. To by umožnilo více proniknout i do mimo výtvarných 

souvislostí. Takto působí uvedení jmen některých umělců trochu nahodile. Textu by pomohlo, kdyby 

byly tyto pasáže přesunuty do poznámkového aparátu. Jejich detailní rozpracování by pak umožnil 

formát samostatné monografie. Autorka ukázala dobrou znalost současné domácí i zahraniční 

literatury, a že se dobře orientuje v pramenech.  

IV. Dotazy k obhajobě 

Jakému z témat, které v práci otevřela by se chtěla autorka věnovat v blízké budoucnosti? 

V. Závěr  

 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl/a – . 

1. června 2018                                                          Otto M. Urban, Ph.D.  


