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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Téma bakalářské práce „Iluze a skutečnost v díle René Magritta“ mělo nabídnout možnost prověření 

podstaty poetiky tohoto malíře, která bývá spatřována ve hře vystavené na možnosti naznačení malířské 

iluze, která je v zápětí atakována absurdní ireálností navozené reprezentace.  

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Po vymezení historického a osobního rámce a po předběžném přehledu Magrittových námětů, respektive 

skupin děl (včetně reprezentace nápisů) se práce věnuje možným přístupům při poměřování vazby mezi 

slovem a obrazem. V patřičné míře se věnuje otázkám obrazové reprezentace, postavení „iluze“ a „iluzivní 

malby“. Autorka svou analýzou potvrzuje, že právě otázka podstaty, oprávněnosti a mezí malířské 

reprezentace bylo ústřední osou Magrittova zájmu a že je potřebné rozlišit různé stupně „nápodoby“ či 

iluze. Logicky pak dospívá k nutnosti pojednat o postavení samotné interpretace v umění. 

Práce má jasné a přehledné členění, autorka postupuje rovnoměrně a čtenářsky velmi srozumitelně. 

 

3) Věcné poznámky 

V uspořádání jednotlivých kapitol je práce logicky členěna, promyšlený se zdá být i vzájemný poměr jejich 

rozsahu. 

Postup práce autorku velmi logicky přivedl k dílčím, nicméně velmi důležitým aspektům Magrittova díla 

(svár vizualizace slova ve vztahu vůči obrazu, uplatnění pojetí „rámu“ a k problematice interpretace 

vizuálního znaku vůbec). Asi opatrnější by mělo být rozlišení iluze jako odkazu k reprezentované 

skutečnosti a fyziologické nedostatečnosti vidění, s kterou pracuje op-art. V závěru se bohužel trochu 

zmateně mísí vydavatelské poznámky (cizojazyčné názvy děl) a samotný výsledek zevrubného zkoumání 

smyslu Magrittovy poetiky. 

Neodhalil jsem žádné vážné prohřešky ve formálních náležitostech práce. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Literatura vztahující se k tématu je vybrána velmi pečlivě. U umělce takového formátu je samozřejmě 

nemožné (v bakalářské práci) sledovat sekundární literaturu v úplnosti. Za dostatečné pokládám nalezení a 

komentování zásadních monografií o Magrittovi (Gabliková, Scutenaire). Podstatné je samozřejmě naznačení 

šíře přístupů filozofie umění (Graham, Chalumeau, Liessman, Dorfles), zároveň připomenutí jistých 

mezníků při postižení fungování obrazové iluze (Gombrich, Francastel, Goodman, z těch nejnovějších pak 

Hocke). Stranou nezůstala ani inspirativní studie Foucaultova, obecná studie o vidění (Solso), nebo pramen 

využitelný pro surrealistický kontext (Nadeau). 

Literatura je zapsána (až na drobné prohřešky) bibliograficky správným způsobem. 

Poznámkový aparát je užíván technicky správně. 

Hodnota obrazových dokladů je bezesporu průkazná. 
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Grafická úprava bakalářské práce naplňuje požadované standardy. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Po jazykové stránce se práce zdá být velmi vyspělá. Formulace jsou adekvátní a srozumitelné. Autorka volí 

svá vyjádření značně pečlivě, vždy s ohledem na konkrétní rozvinutí v daném kontextu.  

 

6) Závěrečné hodnocení 

Přihlédneme-li k tomu, že formát bakalářské práce většinou nedovoluje zásadní objevitelský přínos, nicméně 

má prověřit schopnost autora přistoupit k tématu náležitým vědeckým způsobem, musím práci hodnotit 

relativně vysoko. Práce sleduje velmi pečlivě a úměrně stanovenou trajektorii diskurzu, využívá zdárně 

potřebnou literaturu i obrazové doklady, přičemž prověřuje v souvislosti různé přístupy při odhalování 

znakové působivosti Magrittových děl. Za přispění filozofie, teorie umění, antropologie, dějin umění a 

sémiotiky se dopracovává k poměrně hlubokému postižení specifické znakovosti Magrittovy tvorby. Práce 

vykazuje dostatečnou metodičnost, je napsána přijatelně odborným jazykem, správně nakládá s literaturou a 

pracuje i s obratně využitými vizuálními argumenty – srovnávanými obrazy. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je spíše nižší 1, 45 bodů.  

 

Aleš Svoboda, vedoucí práce, 10. 3. 2007 


