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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Autorka si téma zvolila v oblasti aktuálního bádání a vymezila si jej na základě předchozích 

recentních publikací, zvláště českých i maďarských; samostatně rozvinula zejména tematizaci 

Vojtěcha Lahody. Klíčové pojmy, resp. způsob přístupu k problematice, jsou patřičně zvoleny: 

centrum-periferie a kulturní transfer.  

Základ posuzované práce spočívá v komparaci Osmy a Nyolcak, uměleckých skupin bez 

vzájemného kontaktu a na základě srovnání jejich paralelních pařížských zkušeností a různého 

způsobu využití těchto zkušeností. Na tomto základě je práce účelně členěna, s patřičným 

přehledem předcházejícího vývoje umělecké Prahy a Budapešti. 

Práci ctí obsáhlý poznámkový aparát, korektní vůči využité literatuře. (U teoretizace a u pojmů, 

pokud jsou tak důležité, jako u György Lukácse, lze zřejmě použít českou literaturu k L. a 

nespokojit se s druhotnými odkazy v soudobé literatuře.)Jistou vadou na kráse je, že pro editaci 

práce zbylo odstranit několik překlepů i formulačních nedostatků nebo abc sled titulů v 

bibliografii. Pro debatu k obhajobě práce navrhuju otázky, které mohou vyplynout z 

následujících poznámek. 
 

Práce vystihuje četné základní charakteristiky či specifika maďarského i českého uměleckého 

prostředí doby, zvl. když při výběrové recepci francouzských podnětů upozorňuje na fauvismus 

s jeho sklony k ornamentalismu a dekorativismu zakotvené v „orientálním“ kontextu, na rozdíl 

od středoevropského expresionismu. Za trochu větší poznámku by však při komparaci 

maďarsko-české stála nejen Paříž, ale rovněž metropole státu Vídeň a tamní způsob rozvoje 

uměleckého modernismu, resp. avantgardní diferenciace (včetně vystoupení Klimtovy 

Kunstschau v letech Osmy a Nyolcak). 

Vcelku chápu látku pojednávanou prací tak, že ve starším období mělo maďarské umění náskok 

před českým díky silné tradici uměleckých kolonií i díky silné patronaci od ustavení rakousko-

uherského dualismu, ale že s výstavami a v dalším propojení s Paříží získala Praha od přelomu 

19. a 20. století výhodu pro přechod od modernismu k rané avantgardě. Naopak takové 

formulace, jako ona v Závěru práce se zdůrazněním nepoměru silně rozvinutých průmyslových 

Čech a převážně agrárních Uher se mi jeví jako příliš zobecňující, navíc relativní (kam bychom 

z toho hlediska zařadili Francii?). A především nejsou pro vlastní téma relevantní, protože jde 

spíš o profil kulturního centra než o charakteristiku hospodářství země. Pro obecnější 

komparaci mimo vlastní umělecké prostředí by bylo potřeba Budapešti přiznat její dočasný 

náskok vůči Praze při výstavbě centra provincie, resp. soustátí po ustavení rakouskouherského 

dualismu a silnější tradice oficiální patronace umění. Toto se týká dynamiky resp. různého 

rytmu rozvoje kulturních prostředí, což přece jen zřejmě víc souvisí s dynamikou uměleckého 

vývoje. Posuzovaná práce přináší řadu nových podnětů a nejcennější v ní je podle mého názoru 



z obecného hlediska upozornění na rozdílnou a proměnlivou dynamiku uměleckých periferií, 

které se stávají novými centry umění.  

Práce naprosto splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené a navrhuji hodnotit ji výborně. 
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