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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Z úvodní anotace se dozvídáme, že se má jednat o komparaci díla dvou českých sochařů 2. poloviny 20. 

století, manželů Evy Kmentové a Olbrama Zoubka, a že hlavní metodou bude výtvarný rozbor, dá se 

předpokládat jistá „vizuální heuristika“. Naznačuje se zde také uplatnění genderového hlediska při srovnání 

způsobu zpracování společného tématu – ženské postavy. 

Vymezení tématu je tedy správně voleno jednak ve vztahu k rámcovému zaměření fakulty, na které práce 

vznikla (antropologie, gender), jednak s ohledem na potřebu posilovat povědomí o tuzemském výtvarném 

umění jeho poslední vývojové etapy. Existuje také reálný předpoklad, že autorka práce prošla řadou kurzů 

věnovaných umění, kultuře, antropologii, historii a filozofii a tudíž může přistoupit k propojování diskurzů 

těchto věd na poučeném základě. 

Samotné položení otázky po možnostech rozdílného výrazu sochařské tvorby ženské autorky a mužského 

autora v 2. polovině 20. století, a to ve velmi zvláštních podmínkách tuzemské výtvarné kultury, je jistě 

přitažlivé a hodnotné, nicméně zároveň je třeba počítat s jistou subtilností takového zkoumání. Jakkoliv již 

jsou biologicky, psychologicky, historicky a společensky žena a muž navzájem odlišeni, nebo se teprve 

postupně navzájem vymezují, zásadně zůstávají a vždy zůstanou stejným živočišným druhem s obrovským 

sdíleným potenciálem. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Patří k jasným pozitivům práce, že se autorka snaží ke sledování a komparaci práce dvou výtvarných 

osobností využívat jako primární materiál právě sama umělecká díla, což čtenářům zprostředkovává 

rozsáhlou obrazovou dokumentací o bezmála jednom stu položek. 

Hlavní teoretickou posilou jsou autorce gendrová hlediska uplatněná v knihách Silvie Eiblmayr Die Frau als 

Bild a Pierra Bourdie Nadvláda mužů. Do polohy „sekundární pramenů“ se pak dostává především hojně 

citovaná interpretace děl provedená Jindřichem Chalupeckým (Na hranicích umění), Jiřím Šetlíkem (Cesty po 

ateliérech), Václavem Erbenem (Ohniska znovuzrození), Marií Klimešová, Sergejem Machoninem, Karlem 

Srpem, Arsénem Pohribným, Janem Rousem, Ludmilou Vachtovou, Mahulenou Nešlehovou, případně 

okolnosti či intence tvorby vyslovené samotnými umělci (Eva Kmentová – deník, Olbram Zoubek – texty, 

rozhovor poskytnutý autorce). Ve využití posledně jmenovaných položek je samozřejmě skryta značně 

citlivá otázka, do jaké míry lze prohlášení autorů brát jako směrodatná pro zhodnocení konečného 

obsahového, resp. znakového dopadu děl na diváka. 

Bohužel se mi zdá, že od samého úvodu se prosazuje poněkud apriorní rétorika gendrové šablony 

„nadřazený sexistický muž“ versus „podmaněná zvěcněná žena jako bezduchý objekt touhy“. Autorka tak 

ve snaze odhalit a případně uniknout z moci klišé maskulinní kultury připravuje pozice zrcadlově zkreslující 

interpretaci. Takový přístup ovšem může být na překážku nepředpojatému zkoumání hypotézy, může vést 

k produkci apriorně zaujatých stanovisek, což se, myslím, v řadě míst právě stalo. Hypotéza o jiném 
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zaměření, náboji, impulzu „ženské“ a „mužské“ plastiky je jistě legitimní, ovšem o legitimnosti vědecké 

metody, která přichází s odpovědí před zkoumání, lze jistě pochybovat. 

Práce musí od počátku řešit otázku jak kombinovat „diachronní“ problematiku uměleckého vývoje každé 

autorské osobnosti a jak zároveň upozorňovat na „synchronní“ hledisko – souběžnost díla obou autorů. 

Striktním rozdělením do kapitol na „Rozbor díla Evy Kmentové“ a „Rozbor díla Olbrama Zoubka“ se to 

může podařit asi nejhůře, postup vede k tříštění pozornosti a k neustálým odbočkám. 

Hlavní problém ale vidím v pominutí kontextu světového sochařství. Povědomí o něm, přes značné 

překážky, k odborně zaujatým adresátům stále pronikalo, a formální podněty (Brancusi, Zadkin, Lipchitz, 

Arp, Moor, Wotruba, a hlavně Miró, Armitage, Paolozzi, Chillida) lze v dílech autorů rozpoznat. Jiná je pak 

samozřejmě otázka, do jaké míry jde o vědomé využívání výtvarného jazyka, který konvenuje hledaným 

obsahům, do jaké míry jde o podněty neuvědomované a kde se jedná o paralelní dosažení obdobných 

formálních řešení v logice izolované tvorby. 

A právě ve sledování vztahu mezi autorskou intencí, recipientskou (diváckou a kritickou) odezvou a 

znakovou potencialitou vlastní každému již nezávisle existujícímu dílu teprve spočívá podle mne jádro 

hledání významu uměleckého díla, o což v celé bakalářské práci stále jde. K tomu by ovšem musela autorka 

eseje využívat propracovanější metody vizuální sémiotiky, které by přinejmenším na samém počátku vedly 

k přesnějšímu vymezení termínů „znak“ a „symbol“. Práce má totiž sklon považovat za znak či symbol 

pouze díla směřující k nezobrazivosti („zjednodušení výrazových forem až ke znaku“ (s. 43), „geometrický znak až 

symbol“ (s. 44)), což zní v současné době poněkud bizarně. Bohužel oporu v tom trochu nalézá i v použitých 

zdrojích (V. Erben). Na některých místech právě mate nejasné rozlišení mezi „figurací“, „figurálností“ a 

abstrakcí chápanou jako abstrahování od méně podstatných detailů a abstrakcí jako nezobrazivostí. 

Důsledkem pak může být například tvrzení, že surrealistům je vlastní „způsob zobrazování“ krajiny, kdy 

chápou ňadra jako pohoří a klín jako údolí. Cílem surrealistů rozhodně nebylo zobrazovat krajinu, ale spíše 

vyvolávat ambivalentní pocit z blízkosti určitých představ. Naprostou vágností pak končí vyjádření o 

„poloabstraktním výrazu“ (s. 39), nebo „minimalistickém pojetí“ (s. 40), což asi mělo znít jako 

„minimalizovaný“, aby nevznikal odkaz na minimalismus 60. a 70. let. 

Co se týče některých převzatých tvrzení Eiblmayerové, zdá se mi, že by samy potřebovaly kritické 

zhodnocení. Například konstatování, že Fontanovy zářezy do plochy plátna jsou symbolizací zničení 

ženského těla agresivním aktem, resp. „zosobněním rychlosti a mužské nadřazenosti ženské nedokonalosti“ (s. 35) 

sice může být jedna z výrazně subjektivních interpretací, ale těžko bude výrazněji obecně sdílena. Význam 

znaků vzniká buď odvozováním z již existujících znakových systémů, nebo, především v případě 

nezobrazivého umění, z odkazu na možnosti emocionální empatie, kde ovšem lze obecnější platnost takto 

konkrétní představy obhájit jen velmi obtížně. Jednoduše řečeno, lze pociťovat něco o agresi, čistotě, 

transcendenci, průniku, překročení mezi, atd., ale jenom výrazně apriorně zaujatý recipient dojde k závěru 

ve shodě s Eiblmayerovou. Z čeho pak lze vyvodit, že u motivu štěrbiny je konotace erotického symbolu až 

druhořadá, je mi záhadou. 

S některými termíny, jako například „socialistický realismus“, se pracuje jakoby šlo o jasně definované 

umělecké styly (s. 12). Od svého převzetí ze sovětské kulturní politiky ovšem byl pojímán ve svých 

„formálních“ důsledcích velmi vágně a situace po „obrodných“ 60. letech byla ještě mnohem nejasnější. 

Ostatně ani „styl Brusel“ (s. 24) není zvláště pro volné umění zřejmě dostatečně korektní. 
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Ve vědecky pojaté studii bych také radil přesněji odlišovat běžné, věcné vyjádření a použití v metafoře či 

nadsázce – otisky těla nejsou na stejné úrovni jako „otisky“ duše (s. 35). 

 

3) Věcné poznámky 

Uspořádá jednotlivých kapitol se snaží logicky sledovat jak historický kontext, tak životní dráhu obou 

umělců. Předsazeny jsou krátké informační medailónky srovnávaných autorů. Připadá mi ovšem poněkud 

nelogické začínat charakteristikou Josefa Wagnera (učitele obou umělců), přejít pak k poválečné společenské 

situaci, vrátit se k charakteristice Wagnerova ateliéru na VŠUP, opět se věnovat obecně dobovému vztahu 

umělce a společnosti, aby se pak opět přešlo ke konkrétní situaci v sochařství na přelomu 50. a 60. let. 

Přirozenější by mi přišlo členění, ve kterém by se od náznaku co nejobecnější společenské atmosféry po konci 

2. světové války (poválečná euforie a naděje – Únor – totalitní společnost – úmrtí Stalina a Gottwalda – 

kritika kultu osobnosti – oživení – okupace – „konsolidace“, „normalizace“) přešlo k jejím dopadům 

v umění, resp. sochařství a nakonec ke konkrétnímu „vzdorování objektivním podmínkách“ ve Wagnerově 

sochařském ateliéru a okolnostem zrodu jeho mimořádné osobnosti. 

Na s. 11 se tvrdí, že byl Olbram Zoubek přijat do evidence Českého fondu výtvarného umění po obnově 

organizace výtvarných umělců přesto, že nepodepsal antichartu. Obávám se, že nepoučený čtenář by mohl 

dojít k závěru, že ČFVU byla založena až po roce 1977, přičemž existovala jako nástroj „normalizace“ již od 

r. 1969. Navíc se dá těžko tvrdit, že byl něčeho obnovou, protože naopak předpokládal zrušení jednotlivých 

uměleckých spolků, které na konci 50. v 60. letech opět spontánně vznikaly. 

Celý historický kontext by si ostatně zasluhoval pečlivější pozornosti. Charakterizovat politickou situaci po 

skončení studií Kmentové a Zoubka větou „politická atmosféra lehce povolila“ (s. 42) mi připadá jako poněkud 

nezodpovědné, mají-li se pod to zahrnout politické procesy, úmrtí Stalina a Gottwalda, kritika kultu 

osobnosti na XX. sjezdu KSSS, atd. 

Také představa „demokratické tolerance“ (s. 15) vlastní prý meziválečné avantgardě mi nepřipadá s ohledem 

na právě vyhrocená stanoviska avantgardních umělců jako přijatelný termín. 

Nejasné mi jsou také argumenty pro tvrzení, že nástup českého umění před první světovou válkou byl 

„velkolepý“, zatímco meziválečné umění bylo pouze „následování“ světového vývoje (s. 16). Dosud se 

obecně soudilo, že kolem první světové války vrcholí snaha našeho umění vyrovnat se hnutím v Evropě a 

Francii, přičemž právě následný poválečný vývoj přinesl osobní vklady tuzemského umění do evropského 

(poetismus) a celkově „držel krok“ s jeho vývojem. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Hodnota výběru obrazového materiálu a literárních pramenů je dostatečná. Autorce se především podařilo 

shromáždit relevantní tituly věnující se především interpretaci díla Evy Kmentové, částečně Olbrama 

Zoubka. 

Důležitost obrazové přílohy bohužel značně snižuje nevhodně volená velikost jednotlivých obrázků, které 

v řadě případů nenechávají čtenáři dostatečnou možnost sledovat naznačenou problematiku (obr. 8 – 

existence mozaiky, obr. 29 – umístění úst, obr. 47 – „Pupek světa“, obr. 71 – „Otec, Matka, syn“ a i další). 

Jejich uspořádání není ani zcela chronologické (např. obr. 7 a 8, 80 a 81, 91 a 92; přičemž pomiňme zjevné 

překlepy v dataci u obr. 11 či 36) ani dostatečně instruktivní při srovnání. Vzhledem k cíli práce by mohlo 
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být prospěšné zachovat chronologii určitých úseků, uvnitř kterých by se setkávaly díla obou autorů. 

Avizované shody a rozdíly by jistě působily mnohem výrazněji. 

Sekundární literatura představuje poněkud strohý výběr titulů: tři knihy gendrové problematiky (Boudie, 

Eiblmayr, Pachmanová), dva přehledové (resp. jeden spíše problémově zaměřený) tituly problematiky 

filozofie umění (Chalumeau, Graham), pouze jediný titul znakově-společenského přístupu (Francastel), 

jeden klasický titul speciální sochařské problematiky (Hildebrandt) a jeden titul problémů moderního umění 

(Clair). Měřeno počtem zapsaných kurzů směřujících k výtvarnému umění po celou dobu autorčina studia 

není výtěžnost nijak omračující. 

Bibliografická data nejsou zapisována správně, standardní je způsob s uváděním vydavatele. (Např.: 

příjmení – čárka – jméno – dvojtečka – název – čárka – místo vydání – dvojtečka – nakladatelství – rok 

vydání.) Při uvedení internetového zdroje je nutné doplnit datum jeho využití. K naprostému zmatení 

dochází v textu, kde jsou odkazy na prameny citací uváděny pod příjmením a letopočtem, ovšem záhy 

zjistíme, že se buď jedná o jména autorů statí uvnitř sborníků v seznamu uvedených pod jiným jménem 

(Erben 1994 na s. 18 je vlastně Judlová 1994, tj. katalog Ohniska znovuzrození), nebo že odkaz (Chalupecký 

1984) na s. 13 znamená knihu Chalupecký Na hranicích umění s vydáním v roce 1990, ovšem samotná dílčí 

stať vyšla původně v roce 1984. 

Poznámkový aparát je užíván pro odkazy na literaturu. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Pokud odhlédneme od občasných prohřešků (na s. 6 např. „gendrové aspekty měli“, standardní neschopnosti 

ukončit čárkou vloženou větu („…utrpení, které sochařku potkalo, by se …:“ s. 35; „Od otisků věcí, které ji 

obklopovaly, postupně…“ (s. 28)), nepřirozenému slovosledu (s. 6 „že k moci se dostala komunistická strana…“ 

místo „že se k moci dostala…“), nerozeznávání rodu („věnovat dílům, které…“ místo „která“), běžných překlepů 

(s. 10 „…Kmentová nenastoupila na střední školu ale na odbornou řezbářkou“, „žďanovský“ místo „ždanovský“), je 

práce napsána přijatelným odborným jazykem. 

Nicméně v několika případech se mi text nezdá zcela srozumitelný. Nepodařilo se mi bohužel odhalit smysl 

věty „Pro ženu umělkyni je důležité, aby se nenechala ovlivnit pocitem dosažené moci tvůrce uměleckého díla.“ (s. 59) 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Tvrzení, že je pro ženu umělkyni nebezpečné dostat se do „pozice dosažené moci“, kdy „ztratí všechny atributy 

ženství“ (s. 59) mi – možná jen pro neobratnost formulace – sugeruje myšlenku, že pravým atributem ženství 

je slabost. Jakoby se autorka ve své obhajobě nároku žen-autorek na vlastní tvůrčí stanoviska obloukem 

vracela na pozice snižující autonomnost a sílu ženské individuality. 

Autorka se také pouští do poněkud nezodpovědných vývodů, která se pohybují na okraji logické 

konzistentnosti a mravní korektnosti. Týká se to především úvah, že nesvoboda nebyla tak docela brzdou 

svobodného umění (s. 13). Jindřich Chalupecký se sice může pustit do nedokončených náznaků, že malá 

účinnost vnějších tlaků úspěchu mohla některé umělce uchránit před seberozmělňováním v závislosti na 

poptávce, ale vyvodit, že nesvoboda není brzdou tvorby, je čirý nesmysl. Jednak jistý, i když ve své podstatě 

zcela jiný, ideologický druh vnějšího tlaku na přizpůsobení se rozhodně existoval, a nejeden umělec mu 
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podlehl, jednak vyplňování „nehlídaných nik“ nemůže, při vší úctě k Chalupeckému, splňovat představu 

tvorby kdy „moderní umělec … odpovídá jen sám sobě, či nezbytnosti, která ho k umění vedla.“ 

Ani tvrzení, že si žena-umělkyně musí „na rozdíl“ od muže-umělce vyřešit vztah ke svému tělu, není asi 

zcela přijatelné. Vztah k vlastní tělesnosti je podstatný pro každého člověka, nezaleží na tom, zda ženu či 

muže, navíc pro sochaře, který pracuje především s hmotou materiálu v prostoru, je pocit tělesnosti, 

kinesteze, rovnováhy velmi důležitý vždy. 

Práci hodnotím nízkým počtem bodů především z toho důvodu, že je poněkud vyhrocenému gendrovému 

hledisku obětováno hledisko antropologické. To má ale právě v umění, jako v jevu užívanému mimo jiné 

k souznění, usouvztažnění celé společnosti, šanci se podstatně zhodnotit. Ani pohled na dílo jako znak 

nebylo náležitě rozvinut. Práci nicméně doporučuji k obhajobě. 

 

Práci navrhuji hodnocení 20 bodů, tj. dobře.                                                                 Aleš Svoboda, 10. 9. 2007 


