
Posudek na diplomovou práci Barbory Dostálové: 

 JINÉ PÍSMO. ČESKÝ VÝTVARNÝ EXPERIMENT 60. LET 20. STOLETÍ  

 

Barbora Dostálová se pokusila ve své diplomové práci shrnout, popsat a interpretovat velmi zajímavé 

téma asémantického psaní stojícího na pomezí mezi výtvarným uměním a poezii, resp. psaným textem. 

Nejprve se snažila vymezit si pole bádání obecně poukazem na používané termíny, v druhé části se pak 

věnuje jednotlivým tvůrcům zabývajícím se asémantickým psaním v českém umění šedesátých let. 

Připomínky 1) ke struktuře práce:  Teoretické část se s avizovanými případovými studiemi příliš 

nepropojuje, první část je navíc velmi chaotická. Proč např. kapitola Historie asémantických projevů 

zahrnuje Dubufetta (aniž by autorka uvedla jeho „dopisy“), Artauda, Schwitterse (což se víc týká 

fonetické stránky) a následující kapitola nazvaná Globální historie uvádí Michauxe, Dotremonta, 

Massona aj.? Jaký je mezi nimi rozdíl? Vztah? Proč jsou dvě?  Zmínky o dalších autorech jsou pak 

podivně rozsety v jednotlivých kapitolách. Do první části práce jsou také zařazeny dvě minikapitoly – 

jedna o lettrismu (která nic nevysvětluje a v kontextu ostatních částí je v této podobě zbytečná) a další 

s názvem Exkurs k českému umění a existencialismu, což je opět nic neříkající odstavec zařazený do 

textu zřejmě jen formálně. Připomínky mám 2)  i k věcné stránce první části: proč není větší opora 

v zahraniční literatuře? Autorka zmiňuje z dobové literatury Kriweta, Benseho, z novější velmi stručně 

Derridu a Barthese (ostatně proč nejsou v seznamu literatury?), zabývá se spíš pojmoslovím, nikoliv 

interpretacemi a významy, které by našla jinde, např. právě u Barthese. Nedá se říci, že by téma nebylo 

nikdy v minulosti rozsáhleji zpracováno, existují už i antologie asémantického psaní. Ani v pojmosloví 

není autorka přesvědčivá – používá bez speciálního vymezení pojmy asémantické psaní, vizuální 

poezie, literární experiment, psané obrazy, uvádí lettrismus, osvobozená slova, zaum; nakonec se 

přiklání k užšímu vymezení, totiž k asémantické psané poezii (jedná se však vždy o poezii?) Není však 

důsledná: už v citátu B. Grögerové a J. Hiršala „slovo je současně obrazem i znakem“ už toto vymezení 

překračuje, není tu řečeno, že by šlo nutně o ručně psaný text.  Intermedialita, jak správně diplomantka 

uvádí, je v této formě výrazu podstatná, ale zpochybnit lze formulaci, že „způsob komunikace textu 

zůstal z hlediska mozkového procesu každého člověka stále stejný jako způsob komunikace, kterou k 

nám promlouvá výtvarné umění“ (s. 18). Podobných nepřesností obsahuje práce víc. Celek působí jako 

z různých zdrojů shromážděné poznatky, které nemají žádný řád, které se jen uvádějí, bez interpretace, 

bez hledání významů, smyslu. 

3) Druhou část měly představovat případové studie jednotlivých výtvarníků (Kolář, Novák, Balcar, 

Boudník, Kirchner, Trinkewitz). Jsou to však spíš medailony jednotlivých autorů, které (i když chápu, že 

je třeba jejich asémantické psaní uvést v širším kontextu tvorby) v mnohém překračují vymezené téma 



asémantických psaných textů (Novákovy rozluštitelné šifry, Kirchnerovy malby, které jsou spíš 

přepisem hudby, zvuků). V takto šíře pojatých medailonech pak na samotné asémické písmo zbývá jen 

minimální prostor (u Koláře je to např. jen odstavec s. 38-39). Vesměs se jen uvádí výčet, příklady, bez 

interpretace a hledání smyslu – což by zřejmě vyplynulo z komparace jednotlivých výtvorů: v čem se 

př. liší práce Kolářovy, Balcarovy či Boudníkovy? 

4) Zcela absurdní je pak seznam literatury, který je řazen abecedně podle křestních jmen (?!), některé 

tituly se opakují, převažují souborné, nikoliv speciální práce, chybí zahraniční publikace. 

Závěr je takový, že diplomová práce je na hranici přijatelnosti – nejsem schopna posoudit, zda svou roli 

sehrál nedostatek času nebo potíže se zavřenými knihovnami během předchozího půl roku. Pokládám 

ji však ještě za akceptovatelnou, pokud diplomantka při obhajobě dokáže hlavní připomínky uspokojivě 

vysvětlit. 
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