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Obsahen,l diplc;mové práce ,Anny StrnadIové je výzkum okruhu urnělců, do kterého na
počátlt,: piilesát!ih let patři!iJiříl(crlář, VIadir:rír,Fuka, Eva Fuková, Zdeněk Urbánek, Jan
Rychlík, Kan:ii !_ho::ák, Jari l-tanč, Jcsef 3chlvarz-Červinl<a, imanuel Frynta a další. Ačkoliv se
nejecirla, jart al.ilclitar ttepiesně uvácií, o ,Joposl;d oponríjencu kapito!u české historie umění,
exist"rjícís,ir.ltijc ivl;iie Kilr;e,;c,,lé a dalšírh autorů vtétr: oi:iastizclaleka nejsou vyčerpávající.1
StrnaC;tl,"i přii.,;iší ucelerié snrnr.tti r-,1csavaCních !nfonrnací a výzkumů ivlastní interpretaci
příslušntich urriěleci<ých -děi, i\ásleciující!<ritické poznámky jsor; zamýšleny jako podněty pro
její dalšt možné zl<r.ralitnění a r,:zšíření.
Jakc rirt1_.ratri*gicity zastataIt4 tliiímar,,r Sti"rrac!,:,,,Lltl zvolerlé bipolár,ní a hodnotově zatíŽené
dělen; če;k{i i:.j,i:\"liy prv,,lípclovinr; p*desátyr'li iet na *r:iast cficlální a rreoficiálnÍ,
deklart"lvalii_i iii r,,u,r,nCr:íi,: c,.:r:q!,avci. llt,c děle nívr,chází z ob*:cnprho tJěji1,1néno rámce, který
Strnadior,,r,, zprcstře.lirr,".;ávalt ir;.:ttlr,icl jaltc.;iří íj*rnes nebr: A!exe.i Kusák. Jejich rétorika pak
vede 5,tin"rdlo,nou ri be,ztrtyš!ei:ri:vitlitti a po biržšíanaiýze těžr<o *bhajitelným větám typu:
,,l\ásitli; r<,:inui,Tistirl..éřlů íežíiill zlratylei.rai kr:nec avantgardil a maximální snahu o realistické
zaci;ycr:ttíscrci.liisr:i,il<é společnort,i s cíler* ,"lázortiě ui<ázat publikii krásu prostého lidu a

krajiny p:,lietar,iá,l,;l'' is i4J, neli,:,,i(*tnunisté vytáhii ,Ja boje proti modernímu uměnís ještě
větši irri+lriiio:^ ,-ttl;. lia,-isté" is. ali. l'red*,u:;írr: §a< Cci:ovou sitltaci vykresluje zbytečně
sch e rrt;:i_l,-*y,

Dor;,,riláit,t sr:, ž,: :lie rtě iue":itigickv přisi,l;_r r< česi,:,!,m ptlvá!e čnýilr dějrnárrr, jaký v české
historiri.i* v.i,ltl 1,1i,.,ieiit,iiii_l l,e_.,elila,,,í c!éiťli,_iqijnréna jak,l ;i,iici:a| ,PuIltnartn, Jakub Rákosník
nebr: i'r.'iatěl _§putrlr,, by ai;l,::,ce po:,i<ytl ituanci;r,,lt,lější, i i.idyž v oůlieilríclr paradoxnější
pol-rl*;; i"lc ieíli.]ei:i iivr;t,.iair;i átl,iL]ííl;rici{,y zc,o,:cňujíci' ;"v,,zei,}l, že un^rérc!, ,,kteří se odmítli
podřírlti: pí{;r.,r"i-i lcclalis:.,c<áhi; leaiistilí-j, sa rrťírlcrhii ofi;iá!ně u:,:r,ěiecky ieaiizovat" (s,24|,
toti) r:ev\,,:i,,jrl e,i .,ri.;tů a ve svyťť,. riúsie,lcír;h je rnatouci,,ak 5trnadlová saina píše, mnozí
čler:o,1é_, lilůiltí,,ílt,,l:io r;kl,t.lhu un-Iě[ců rnčit i v *r,i,ě sta.li*isinu s,ué oíic]á|níkariéry, často
velice ;,;,sacnj..la,{ rr,:ctr:irný rc7pů|, r_i jecinotlii,ých tvůrců vysr;ětiit? Jak vůbec pochopit
histL.;ril-.;ty' r)ur-jr,]it",ilr,;ru l,i:,!ii_r,, ifr:,,/,t]i:ůÝáílí i:yt,r;:rnéí.,.ll řiŤ:ri*sl* l ,ak by autcrka například
chápai.l ,,rea;irii;;;iti se iirněititl,:" 1.it:ůa u irenů Silupin,,, ii2 nebo;urrealtstů v období nejen
proti.k ti;t;lit.l, i i,,} 1 "izv. ijr,",ní re pl"ll;,i<5r,)

Daiel,:a ilét_{l jtsil:,tLt i přl"sv.icčivósi t€xt Ar,,ny Sti"rtadIové zísl<áva, zaoývá-li se samotnou
Unriě|er:iq,-l_l ř.iri.,r.jl.:l..i,:i. iui du,<:áze |]lůí.jsa[ íi ena;VZů\,,at, vzt_áhirc;ut * zivotě uniělce, má
schupr:,;,st ,]];,j:,'i i],itJtli ii ll,pt'*s'"i'a*i<.lJ,v,a}t skLi illo\luu dynlarnil<,"..l, Sriad 1en nókolik dílČÍch
upře;,,"l.itli, i1,*i,,,:ci :iii:h i]i.rci i:t]iíy, Llibátlna a i'o,crjáře se cjochovaio víc neŽ jedna (jak uvádína

1S vědtr;"riírn, ž* náslecír-rjící poznánka rnůže působit nepatřičně, uplrzorňuji, že nejméně ve dvou rozsáhlejších
textech ;e tematjl<oil iroláží a deníků Jiřího Koláře a jeho okruhu zabýval i autor tohoto posudku (kapitola
v knize Asociativníclějepis umění studie v časopise Sešit pro uměnL teorii a příbuzné zóny č,.22 z roku 2017),
Reflexe těchtc} textů r,dipiornové práci chybi přiťernž ie jasné, že by je Strnadlová dokázala produktivně a
polenticl<y ;nccini_rtlt"



s.30), dalŠíjsou',l r;r:zůsta!,isii J. (c:áře. ji;ré |r,,,Il, p3lri'liij6ť ,5:_,-,jiag"li:lil i,],a'l;l1ogi_ pl,]tů\lní

výstavyThe Desire for ĚreerJr::rn,,,\l,i:n [;rct:5ince ]"?4!,.,rrl;l:r:i],úu kni:,li i,;:,izr: ur:,1,1iovat

za ,,zcela novou frfrrnou", aie oh.je,,,uje 5e d§ce!a pravirj3ině již v práei i_lrnělc"l 4ů" iei:; ckruhu

surrealistů (Ve výčtu knih sie,iovanéhc, okruhr- chy§i Kciái,:i,a tsah_vi,1rlaj,

Strnadlová velice rjspěšně zmapc,vala ryoi,bu zt,cierreh,:,, i,l"irěier:,reh,r rlkruiiil,t, ;acl,ry|;la

způsob práce ijejí výsiecikil" Pnáci ale chyirískutečr;li zj,",ěr, zltofrngcení ]ecrlii:-!iv,icii zj:ítění,

ke kterým dospěla, ij/č]taií po;{3rnost iry si n,:poch,l[irrě zaslti,iii n*l:L,vykl"9 tvi.rrií,i1:yie

skupiny, důkladněišíforrtrá{níanaiýza.!ejich výt,larnó, ale i iitet"árnit,r,rrLy, L.:áie p;< z!:,ývá

prostor pro pochycení nrelinárt:iních sr:ul,!siosií trinr"b1, jí:iáře, rnariželir ;1i1l1rrici,l a je;ich

okruhů" Přes dílčí kritiku předložená práce splňuje rožildavky ne i:íi,;iadelle. Li,:;;*ručtr;i ji

k úspěšné obhajobě"
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