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Ilona Víchová zahájila doktorské studium v akademickém roce 2012/2013. Od počátku 

probíhalo kombinovanou formou. Do roku 2015 doktorandka splnila téměř všechny studijní 

povinnosti víceméně v souladu s individuálním studijním plánem. Státní doktorskou zkoušku 

složila úspěšně v akademickém roce 2017/2018. Ilona Víchová je zkušenou a úspěšnou 

kurátorkou. V současné době pracuje v oddělení dějin umění Muzea města Brna, výstavní 

projekty však realizovala v celé řadě dalších galerijních institucí v Čechách a na Moravě. 

Kromě kurátorské činnosti vyvíjela Víchová také řadu dalších odborných aktivit, v průběhu 

studia publikovala celou řadu odborných textů, z nichž některé úzce či volněji souvisely 

s tématem její disertační práce. 

Přípravu disertace Víchová pravidelně konzultovala nejen se školitelkou, živá diskuse 

byla rozvinuta také s dalšími pedagogy Ústavu pro dějiny umění FF UK při příležitosti 

Víchové prezentace na doktorském semináři. Nejdiskutovanějším problémem byl v počátcích 

psaní práce metodologický rámec. Dlužno říct, že do metodologických, teoretických a 

filozofickým koncepcí, souvisejících s tématem, Víchová pronikla natolik, že tento aspekt 

práce se stal v celku disertace vůbec nejnosnějším.  

Doktorandka se v disertaci zaměřila na světelně-prostorové situace založené na 

dialogu prázdného prostoru a umělého světla. Jeden ze základních rysů těchto uměleckých děl 

– jejich percepční náročnost, ovlivňující procesy v divákově vědomí – přiměl Víchovou 

hledat nejprve inspiraci v uměleckohistorických přístupech, inspirovaných kognitivními 

vědami. Pro objasňování vazeb mezi světelně-prostorovým dílem a procesy divákova vnímání 

však záhy začala využívat také fenomenologický koncept tělesného vnímání, vycházející z 

myšlenek Maurice Merleau-Pontyho. Zajímavým způsobem se Víchová ve svých úvahách 

vrací k tezím Michaela Frieda, vysloveným v jeho textu Art and Objecthood v roce 1967. 

Přesvědčivou argumentací Víchová polemizuje s Friedovou kritikou minimalismu, který 

podle něj kontaminací výtvarného umění tvůrčími postupy z jiných žánrů (např. divadla) 

vzdaluje diváka možnosti plně se ponořit do uměleckého díla – prézentně jej vnímat. 

Světelně-prostorové umění však v rámci Víchové výkladu vystupuje naopak jako strategie, 

která prostřednictvím razantního zásahu do procesů vědomí vtahuje pozornost diváka do 

svého nitra. 

Ilonu Víchovou přivedl k tématu disertace její dlouhodobý zájem o tvorbu Pavla 

Korbičky. Zkoumání vytváření prostorových situací, vyvolávajících pocity zvýšené 

nestability a dezorientace ji však nasměrovalo až ke studiu realizací kalifornských umělců 

Jamese Turrella a Roberta Irwina z poloviny šedesátých let, reagujících na dobové 

psychologické a neurologické vědecké experimenty na poli senzorické deprivace. Nejen Pavel 

Korbička, ale také současní umělci Olafur Eliasson a Ann Veronica Janssens se k odkazu 

těchto umělců otevřeně hlásí.  

Domnívám se, že díky zaujetí, se kterým se Víchová vydala hledat odpověď na 

otázku, jaký typ vztahu vzniká mezi světelně-prostorovým dílem a procesy divákova vnímání, 

bylo v disertační práci formulováno několik přesvědčivých tezí a objevných postřehů. Vstupní 

teze o tom, že ke každému typu percepčně zatěžkávajícího prostředí, by mělo v mysli (resp. 

paměti) existovat odpovídající schéma, jehož prostřednictvím divák nalézá ztracenou 



orientaci, doktorandku dovádí například k zajímavému konstatování, že uvnitř světelně-

prostorových děl se sice „rozpouštějí“ hranice divákova těla, ale zároveň se stimuluje 

přirozená závislost lidské orientace na alocentrické reprezentaci až do té míry, že účastník 

paradoxně nachází jediný referenční bod právě v materiálnosti svého vlastního těla. 

Myšlenka, že smyslové prázdno může generovat materiální plnost je zajímavou zobecňující 

ideou, aplikovatelnou v oblasti výtvarného umění na mnohem univerzálnější úrovni. Práci 

Ilony Víchové považuji za velice přínosnou a inspirativní.  
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