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Reflexe současných kulturních jevů je pro kulturologii vždy vítaným přínosem. 

Zájem studentů o ně je zcela přirozený a počet prací, které se zabývají měst

ským prostorem a graffiti, narůstá od drobnějších seminárních pokusů po di

plomové práce. Zájem o street art je přirozeně limitován dobou jeho exis

tence, zatím jsem zaznamenal jednu seminární práci a záměr zpracovat pí

semnou práci k postupové zkoušce. Nezastírám proto nadšení, že se mi do

stává do rukou k posouzení jako diplomová práce rozsáhlá syntéza, věno

vaná tomuto tématu. Navíc syntéza, která se neomezuje na deskripci, ale 

zkoumá street art jako sociokulturní jev důkladně teoreticky propracovanými 

instrumenty. 

V zahraničí se objevují první knižní tituly, česká odborná literatura je do

sud velmi chudá a převažuje v ní publicistika reflektující novost projevů, nikoliv 

zdroje, podstatu a souvislosti. Relativní bohatství textů internetových je bohat

stvím pramenným. Stupeň předpracování je tak minimální a předložená di

plomová práce Davida Kerna představuje první českou monografii street 

artu, navíc s ambicí jisté komplexnosti a s důkladným teoretickým podkladem. 

Zmíněné teoretické instrumenty poskytly diplomantovi jednak dosa

vadní koncepce subkultur, jednak teorie sociálního pole Pierra Bourdieu. Di

plomant hraje s odkrytými kartami, přehledně, ale způsobem nikterak zjedno

dušujícím teorie vyloží, než je aplikuje na svůj předmět. Jako pedagog snad 

nebudu podezírán, že to míním ironicky či pejorativně, konstatuji-Ii, že pro mně 

vyvstal při četbě nemalý diplomantův talent didaktický. Jeho schopnost pře

svědčivého srozumitelného objasnění i věcí nejasných a komplikovaných není 

patrna jen z výkladu teoretických konceptů. Lze ji dobře demonstrovat napří-



klad na velmi přesvědčivém využití možností komparativní analýzy graffiti -

street art. Vyvstává ale také ze struktury práce, která bezpečně vede čtenáře 

po jednotlivých horizontech výkladu. Autor nikde svůj text zbytečně nepřetíží, 

nezbaví ho dynamiky a rytmu. Vyčlenění medailonů tvůrců a přehledu tech

nik street artu do samostatných kapitol se rovněž osvědčilo. 

Z detailnějších pozitiv práce si cením zvláště autorova zájmu o vnitřní 

komunikaci komunit a citu pro vypovídací schopnost jazyka a jejího využití. 

Jazykový cit mu také zjevně brání vyklidit prostor anglické terminologii, nao

pak velmi decentně, ale systematicky hájí terminologii českou a nekomento

vaně ukazuje půvab počešfování. 

Souhrnně tak mohu předloženou diplomovou práci Davida Kerna 

Street-art - subkultura post graffiti hodnotit jako velmi úspěšnou skutečně kul

turologickou monografii metodologicky příkladně čistě uchopeného sociokul

turního jevu, podloženou důkladným výzkumem předmětu a precizací teore

tického fundamentu. Jako oponent nemám k práci kritických připomínek a 

výhrad a plně ji doporučuji k obhajobě. 
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