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Práce se věnuje tvorbě německo-české umělecké skupiny Die Pilger, aktivní mezi lety 1920-1923, a to 
zejména obrazům s náboženskou tematikou. Autorka tvorbu skupiny originálně interpretuje pomocí metod 
New Art History. 
 
Předem podotýkám, že nejsem znalec dějin umění, a proto nejsem s to posoudit specificky uměnovědné 
aspekty práce (zvláště tam, kde by si to žádalo znalosti českého a německého umění počátku 20. století). 
Práci posuzuji především metodologicky. Vzhledem k tomu, že autorka se programově vyhýbá pokusu o re-
konstrukci dobového kontextu, a naopak počítá s tím, že kontexty díla se s novými diváky proměňují, neměl 
by snad tento můj handicap být zásadně na závadu. 

1) Struktura argumentace (6 bodů) 
Struktura argumentace je přehledná, práce se čte výborně a čtenář stále dobře ví, v jaké části argumentační 
linie se nachází a proč. Stejně tak na úrovni dílčích sekcí je práce naprosto jasná a srozumitelná. 
 Cílem práce je odpovědět na otázku, „zda jsou náboženské motivy pro skupinu pouze výtvarným 
námětem a nebo zda jsou integrální součástí dané skupiny a mohou být chápány jako vypovídající nejen 
o tvorbě samotné, ale také o celkové identitě skupiny“ (s. 8). Tento cíl byl do velké míry naplněn: autorce se 
skutečně na základě sémiotické analýzy vybraných děl podařilo identifikovat řadu znaků, které o této 
celkové identitě vypovídají. Musím nicméně přiznat, že jelikož nemám vlastní rozsáhlejší přehled o dílech 
skupiny Die Pilger, není pro mě snadné posoudit, nakolik jsou takto identifikované motivy opravdu 
vypovídající o celku jejího díla. Autorka mě úspěšně přesvědčila, že jí vybraná díla s náboženskou tématikou 
opravdu sdílejí řadu motivů. Možná by ale následně bylo dobré udělat ještě i druhý krok a podívat se, zda 
tyto motivy nalezneme i v dílech, jejichž tematika explicitně náboženská není? Platí-li, že Die Pilger ve 
skutečnosti neřešili náboženské otázky, nýbrž jen náboženské znaky využívali jako způsob vyjádření 
obecnějších existenciálních témat (s. 43), mělo by to znamenat, že bychom podobná témata měli nalézt 
i ještě na obrazech na první pohled nenáboženských. Přijde mi proto, že kdyby autorka do svého rozboru 
zahrnula analýzu aspoň některých nenáboženských obrazů, byly by její závěry ještě silnější. 
 Trochu mi také chyběl nějaký pozitivnější závěr v kapitole „Mýtus o skupině Die Pilger“. Autorka 
přesvědčivě ukázala, v čem je zkreslující klasický mýtus o Die Pilger. Není to ale tak, že sama vlastně také 
nějaký mýtus vytváří? Přinejmenším v úvodu říká, že se „snaží předložit určitý narativ, který může sloužit 
jako interpretační rámec k pochopení tvorby této skupiny“ (s. 8). Pouze je její narativ jinak konstruován a 
netváří se jako „objektivní“ historizující příběh. Mám za to, že kdyby za dekonstruktivní kapitolkou „Mýtus o 
starém mistrovi a mladých učednících“ následovala ještě konstruktivní kapitolka, která by na základě 
metodologie předložené na s. 29–30 navrhla narativ alternativní, práci by to dodalo na síle. 

2) Formální úroveň (4 body) 
Práce byla dopisována na poslední chvíli a je to na ní trochu znát: obsahuje občas různé drobné překlepy 
(např. chybějící či přebývající čárky). Rovněž bibliografické odkazy nejsou zcela jednotné, např. za názvem 
článku je někdy tečka, jindy čárka, jindy tam žádná interpunkce není; údaje o čísle a ročníku časopisu jsou 
skoro v každém odkaze formátovány jinak; název článku/kapitoly je někdy v uvozovkách, jindy bez nich; 
před názvem časopisu je někdy „In:“, jindy není; u vícero editorů je někdy „ed.“, jindy „eds.“; před 
dvojtečkou za místem vydání je často chybně mezera. V bibliografii též chybí v práci několikrát citovaná 
Linda Nochlin, „Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?”. 



3) Práce s prameny (8 bodů) 
Práci s prameny nemám co vytknout. U primárních pramenů jsem sice s to ji posoudit jen omezeně, ale 
působila na mě přesvědčivě. Citovaná sekundární literatura je kvalitní a autorka s ní zachází dle mého soudu 
velmi dobře. 

4) Vlastní přínos (8 bodů) 
O vlastním přínose není pochyb. Autorka v ústřední části práce provádí samostatnou originální interpretaci 
obrazů skupiny Die Pilger, která je zajímavá a přesvědčivá. 

5) Obecný přesah práce (7 bodů) 
Práce je v nějakém ohledu ideální ukázkou toho, jak má obecný přesah vypadat: má kvalitní obecně 
teoretickou část, která ale nevisí ve vzduchu, nýbrž jsou všechny její složky následně na Die Pilger názorně 
aplikovány. Princip této aplikace je navíc vždy naznačen již i na konci příslušné obecně-teoretické sekce, což 
velmi napomáhá její srozumitelnosti. Ve výsledku byla práce velmi zajímavá a myšlenkově podnětná i pro 
mě, který se dějinami umění odborně vůbec nezabývám. 
 Možná jediná složka teoretického rámce, u níž mě aplikace lehce zklamala, byl kontext. Myšlenka, že 
není možné „rekonstruovat kontext, v jakém byla díla prezentována za první republiky“, a je naopak třeba 
mít na paměti, že „díla německo-českých autorů budou pro nás navždy zatížena událostmi, které se během 
20. století staly“ (s. 27–28), mi přišla jako důležitá, a přišlo mi proto škoda, že už s ní autorka dál 
nepracovala. 
 
Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci, a proto ji navrhuji přijmout k obhajobě a hod-
notím ji 33 body, tj. jako výbornou. 
 
 
V Praze, 27. 8. 2019 Doc. Radek Chlup, Ph.D. 


