
Výtky, otázky, doplňky: posudek k bakalářské práci Lenky Zaňkové o Magrittovi 
 
 
Nepodávám formální analýzu práce (je celkem v pořádku), neřeším těch několik 
pravopisných chyb, které jsme našel, ale víc mne zajímá jádro práce. Protože připomínek je 
poměrně dost, vyznačil jsem body, ke kterým byste se měla vyjádřit. 
 
Úvod 
 

• Srozumitelnost a nesmyslnost: lépe paradox, Magritte vytváří paradox, aby něco 
ukázal s nesmyslností to nemá nic společného 

• Surrealismus byl v jeho počáteční době velice silný, ale určitě ne hlavní, pochybuji, že 
by surrealismus vévodil 

• Píšete základní věc – o iracionalitě. Myslím si, že to je úplně naopak, že Magritte je 
právě autore, filosofickým a promýšlivým, je opakem intuitivní fantazijní tvorby ( 
k tomuto bodu je třeba se vyjádřit) 

 
Surrealismus a jeho počátky 
 

• Establišment zklamal a tak se objevily pokusy jej překonat např. abstrakcí nebo právě 
dadaismem, nejednalo se o zničení všech tradičních hodnot, ale také o osvobozující 
smích 

• Celá kapitola je hodně povrchní, v surrealismu je vždy kus levičáctví a politiky, ale je 
to především umění a pak také způsob života (běžte se třeba podívat do pivnice 
Montmartre ve čtvrtek v šest, když se tam schází surrealisté). 

 
• Str. 7. Freud, Buadelaire a Bosh jako naivní samouci – to snad nemyslíte vážně!  

Patřili – včetně Bosche – mezi nejvzdělanější duchy své doby. 
 

• Dále: jak to, že mezi základní rysy surrealismu patří snaha o anonymitu ?, stejně tak 
dobře můžete říct, že prostřednictvím „perfomancí“ se zviditelňovali a to až 
reklamním způsobem. 

 
• Píšete…. „Zásadním klíčem k surrealismu je popření paradoxu protikladů. Snaží se 

najít určitý výchozí bod mysli, kde přestává být smrt a život, skutečné a imaginární, 

minulost a budoucnost rozporuplným protikladem.“ …. Vždyť to není pravda, žádný 

základní klíč k surrealismu neexistuje a pokud ano, tak to je sen. Protiklady slouží 

k vytvoření poetického napětí. 

 

Život, intepretace 

• Magritte nás dneska přitahuje asi hlavně konceptuálním pojetím, v tom je jeho 

hlavní význam. Jinak a možná hlavně se jedná o krásu malby. Nemyslím, že by ji 

vnímal jako útok proti něčemu, na to je příliš poetická. 

 



Dílo 

• Opakovaně se objevuje srovnání s Dalím, ale to je jen vizuálně povrchní. Pražská 

aurrealistická skupina např. pochybuje, zda Dali byl vůbec surrealista  

• Metamorfóza je charakteristická pro sen 

• Str. 19: Co rozumíte Magritovým zájmem pro zvrhlá témata ? Trochu mi to zní 

jako nástup fašismu. 

• Str. 20 Motiv dřeva je v té době zcela obvyklý např. v kubismu. Myslím, že tito 

umělci měli rádi taktilní zkušenost (obklopoval je dřevěný nábytek) a strukturu, 

kresbu dřeva. 

• Motiv nebe je velice důležitý, navíc v jeho obrazech se nejedná o očekávatelné 

nebe. Můžete nějak rozvést ? 

• Muž s buřinkou asi souvisí s Fantomasem, Lupinem, filmovými detektivkami, je 

to motiv v té době dost populární a v umění využívaný (tajný agent). U nás oba 

Čapci. 

• Zkuste prosím říct, v čem jsou „Zpěvy Maldororovy“ bizarní ? 

• Str. 25: Motiv „obraz v obrazu“ je běžný od renesance, ještě nápadnější jako 

příběh v příběhu je v literatuře (Cervantes, Potocki) 

• Skutečně byl Magritte „ přeborníkem na konvenční zobrazení“, anebo chcete říct, 

že dokázal malovat realisticky ? 

• Str. 30 a dál. Ono je pěkné vzít si dvě knihy – Foucalta a Gombriche a něco z nich 

opsat, ale zasvěcenějších interpretací je víc (zkuste si prolistovat pár čísel 

Analogonu), Magritte poskytl několik rozhovorů, ty by asi byly nejdůležitější. 

• Str. 40 a dál: někde by mělo být jasně řečeno, že Magritte se nesnažil namalovat 

hezký obraz, ale aby nejprve on sám a pak i divák něco pochopil, něco mu došlo. 

Opakuji, jedná se o jednu z nejvíc filosofických maleb všech dob, ale prvek 

(racionálního) porozumění podstatě světa je překryt krásou malby a poetickým 

nábojem (Básnicky bydlí člověk). 

• Str. 46… už to nejsem schopen moc číst, protože z textu mám pocit, že jste 

Magrittovi neporozuměla a že popisujete nějakou jinou realitu, která s ním souvisí 

jen okrajově. Už třeba jenom opření obrazu o zeď vůbec nemusí být podkopání 

nějakých konvencí – v ateliérech to vidíte často a také kvalita světla je jiná, mnoho 

obrazů prostě patří opřít o zeď. My to doma tak děláme, aniž bychom útočili proti 

Topolánkově vládě. 



 

Otázka intepretace 

• Doopravdy zapojujete fantazii nebo zapojujete imaginaci ? V tom je přece drastický 

rozdíl. Prosím o vyjádření. 

• Píšete „V celém eseji se snažíme o rozluštění iluzivních prvků, které se mohly 

v Magrittově tvorbě objevit“, ale iluze je zde mostem k nějakému pochopení. To je 

důležité.  

• Vůbec bych si netroufl srovnávat Magritta s Eyckem a dalšími vlámskými mistry, 

protože doba je příliš odlehlá, myšlenkový svět jiný. Ano znal je a možná je měl rád, 

ale něco z toho usuzovat je obtížné. 

  

Celkové hodnocení 
 
Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučuji k p řijetí a 
k ohodnocení zhruba třiceti body (nebráním se, pokud by komise chtěla nějaké body 
přidat, protože teď nemám srovnání s dalšími pracemi FHS, takže mohu být příliš 
přísný). 
 
Za hlavní zápor práce považuji zejména celkové nepochopení Magrittova díla (alespoň 
jak mu rozumím, ale mé porozumění je do značné míry skupinovým porozuměním – viz 
např. „Gödel, Escher a Bach“). To, že se někomu nějaký obraz líbí a chtěl by o tom psát, 
není důvod k bakalářské práci. 
 
Nemám pocit, že práce by pojednávala o deklarovaném, tedy o vztahu iluze a 
skutečnosti, protože to hlavní  - umět vystavět iluzi tak, aby odkrývala něco ze světa, 
není v práci vůbec zmíněno. 
 
Musím se důrazně ohradit proti používání slov jako „zvrhlá témata“ nebo označení 
Baudelaira a dalších za naivisty a samouky. To není neodadaismus, ale nebezpečná 
neznalost. 
 
V Praze 3.3. 2008         
 
                                                                          Václav Cílek 
 
 


