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Zuzana Rambousková se ve své práci rozhodla zabývat problematikou kulturních transferů 

mezi tzv. centrem a tzv. periferií. Dotkla se otázek, které jsou pro dějepis umění aktuální 

(minimálně) od šedesátých let 20. století. Specificky se pak toto téma promítá do psaní dějin 

středoevropského moderního umění. Rambousková se rozhodla komparovat situaci na začátku 

20. století ve dvou lokálních středoevropských centrech – Praze a Budapešti a na příkladu 

skupin Osma a Nyolcak zkoumala okolnosti nástupu rané avantgardy v Čechách a v Maďarsku, 

prostředkované v obou případech především pařížským „centrem“. 

Předpokladem pro úspěšné zpracování podobně zaměřené práce bylo seznámení se 

s velkým množstvím zahraniční odborné literatury. Rambousková v práci prokázala, že dokáže 

korektně pracovat se zdroji, s prameny i sekundární literaturou, a že navíc nezůstává u prostého 

reprodukování a kompilování faktů, ale pokouší se v mezích svých možností, schopností a 

znalostí o interpretování a rozvíjení některých tezí. K podobnému přístupu dospěla soustavnou 

prací, přičemž obzvláště v začátcích se jí stavěla do cesty řada nástrah. Pro studentku 

bakalářského cyklu byla volba tématu ambiciózní a prvotní seznamování se s cizojazyčnou 

literaturou a pohyb mezi jednotlivými národními odbornými terminologickými aparáty se 

ukázaly být velmi náročné. Autorce je třeba přičíst ke cti, že ji tyto komplikace a těžkosti 

neodradily, že se k nedořešeným problémům zarputile vracela, a že nakonec dopracovala práci 

do podoby, které lze vytknout jen určité dílčí formální a koncepční nedostatky, jako celek však 

směle obstojí.  

Z tuzemské literatury měla Rambousková k dispozici jen několik odborných titulů. Až 

v závěru zpracovávání tématu vyšla kniha Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední 

Evropě, přesto byla studentka schopná se rámcově seznámit i s jejím obsahem a v práci ho 

zohlednit. Především však mohla vycházet z několika textů Vojtěcha Lahody, zvláště studie, 

věnované srovnání programu pražské Osmy a budapešťské Nyolcak. Z Rambouskové práce je 

patrné, že se velmi bystře zorientovala v přístupech tuzemských i zahraničních badatelů 

k problematice středoevropského modernismu a avantgardy a jejich vztahu k Paříži. Konečná 

podoba studie pak prozrazuje, že nejbližší jí bylo kulturně-historické a sociálně-historické 

pojetí britské historičky umění Elizabeth Clegg. Její syntéza Art, Design and Architecture in 

Central Europe 1890–1920 (New Haven – London: Yale University Press 2006) se pro autorku 

stala nejen užitečným zdrojem informací, ale také inspirací po metodologické stránce.  

Práci považuji za kvalitní a doporučuji ji k obhájení s předběžnou klasifikací výborně. 
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