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Barbora Dostálová 

Jiné písmo. Český výtvarný experiment 60. let 20. století  

 

Posudek školitelky 

 

Česká vizuální poezie patří v posledních letech k fenoménům, které vzbuzují trvalý zájem. 

Potvrzuje to i výběr tématu diplomové práce Barbory Dostálové.  Ta se rozhodla soustředit se 

na jeden okruh prací na pomezí literatury a výtvarného umění, a to na projevy tzv. asémického 

psaní.  

Práce nevznikala lehce, autorka se dlouho potýkala s hledáním jejího odpovídajícího tvaru. 

V konečném textu je text strukturován na dvě části. V první z nich autorka vymezuje pojmy 

vztahující se k asémantické poezii, definuje samotný užší pojem asémického psaní, kterému 

se v dalším textu věnuje, a předkládá jistý exkurz do historie asémantických projevů, které 

v některých případech uvádí jako možné inspirační zdroje pro tvůrce z českého prostředí.  

Druhá část textu je koncipována jako případové studie několika českých autorů, které lze 

s asémickým psaním v padesátých, resp. šedesátých letech spojit. 

Práce je nepochybně výsledkem poctivé práce, a především v ní lze konstatovat snahu vytvořit 

si vlastní koncept problému, kterému dle autorky dosud u nás nebyla samostatně věnována 

dostatečná pozornost. Bohužel se ale ve svých úvahách nevyhnula některým omylům či 

přehlédnutím, a řadě zkratovitých anebo neobratných konstatování, která nahrazují 

důkladnější analýzy anebo nejsou adekvátní danému problému (kupř. str.8 – ředitel 

Treťjakovské galerie Zamoškin rozhodně výstavu národních umělců SSSR v Praze v roce 1947 

nekritizoval; str. 20 – divadlo Antonina Artauda ve třicátých letech bývá označováno ne jako 

absurdní, ale jako divadlo krutosti, str. 21-22 – vztah umělců skupiny Ra a vznikající skupiny 

Cobra nelze definovat v jedné nepřesné větě, atd.). V kratičké pasáži věnované „exkurzu k 

českému umění a existencialismu“ by se měla objevit alespoň zmínka o situaci v druhé 

polovině čtyřicátých let a vlivu Václava Černého a Jindřicha Chalupeckého na hlubší poznání 

existencialismu, a stejně tak by se leccos dalo čerpat z prvního dílu Letu let Josefa Hiršal a 

Bohumily Grögerové, kde je řada zmínek o pronikání textů Becketta nebo Ionesca do českého 

prostředí – mnohdy díky Jiřímu Kolářovi – na konci padesátých let. 

Lze nicméně konstatovat, že se autorka snaží v celém textu o co nejširší obraz asémických 
projevů, které představují v rámci vizuální poezie skutečně nesnadně definovatelnou a možná 



také hybridní skupinu.  Oceňuji proto snahu o ujasnění si toho, co je a co není asémantická 
psaná poezie, následnou pasáž, označující asémanticky psanou poezii jako dokonalé 
intermédium, ale i kapitolu, ve které se Barbora Dostálová pokouší postihnout historii 
asémantických projevů jak v rámci jejich počátků, tak ve dvacátém století a zejména 
v poválečném období. Také jednotlivé případové studie představují značný objem práce, 
zároveň ale je zřejmé, že autorka s některými důležitými zdroji nepracovala (kupř. skutečnost, 
že Koláře v mládí silně ovlivnil T. Marinetti, je publikovaná, není tedy třeba fabulovat, jak to 
činí autorka na str. 38).  
 
Barbora Dostálová věnovala práci značnou energii, v průběhu jejího psaní text konzultovala. 
Leccos se podařilo posunout, leccos ale zůstává k dalším korekcím. Přes četné uvedené 
výhrady ale její diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm dobře. 
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