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Oponentský posudek 
 
Téma této bakalářské práce pokládám za zajímavé a nekonvenční. Podívat se na osobnost 
Jindřicha Chalupeckého prostřednictvím jeho komunikace s průměrným malířem Františkem 
K. Foltýnem slibuje odkrýt nové úhly pohledu na tohoto respektovaného kritika a kurátora. Je 
to ovšem rovněž zadání nesnadné, vyžadující dobrou orientaci v české výtvarné scéně 
šedesátých let.  
Ruth Peterová podnikla rešerše v mnoha zdrojích, které jí umožnily vytvořit základní 

monografickou oporu pro uchopení obou aktérů, jimž se v práci široce věnuje a jejichž 

komunikaci potom rekonstruuje. V zásadě pokládám předložený text s ohledem na obtížnost 

zadání za kvalitně zvládnutý, domnívám se ale, že je třeba upozornit i na jeho jistá úskalí.  Za 

jistý problém ve vztahu k lepšímu posouzení tématu pokládám malou pozornost k samotné 

Foltýnově tvorbě, která je spíše jen obecně uváděna především do vztahu k dalším kolínským 

rodákům. Domnívám se, že hlubší analýza Foltýnovy tvorby konfrontovaná s profily 

Chalupeckého protagonistů, ale také k autorům obdobným způsobem přistupujícím k nové 

figuraci (kupř. Rotrekl, ale i další) by mohla vést k zajímavým závěrům. Zároveň postrádám text 

Chalupeckého k Foltýnovu katalogu, jehož existence je v práci zmiňována, a jehož analytické 

hodnocení by mohlo pomoci posoudit, jaký názor kritik k Foltýnově tvorbě měl.   

Oceňuji obě přílohy, jak obrazovou včetně cenných dobových fotografií výstav, tak textovou 

obsahující dopisy F. K. Foltýna. Dopisy ale mohly být podrobeny důkladnějšímu rozboru, zdá 

se mi, že k povaze komunikace mezi Foltýnem a Chalupeckým by mohly posloužit podstatnější 

mírou.  V textu bakalářské práce dále nacházím místa, která by rovněž stála za větší pozornost: 

na str. 43 Peterová uvádí, že na výstavě Kupte si obraz, Půjčte si sochu (1967) patřila Foltýnova 

díla k těm „nejexistenciálnějším“. Domnívám se, že označit takto Foltýnovu tvorbu je 

nadsazené a nepodložené. Další hlubší zamyšlení bych uvítala v případě pragmatické reakce 

Chalupeckého na kritický text Ivana Jirouse (str. 57).  Vzhledem k obrazové příloze bakalářské 

práce, která obsahuje i tvorbu Františka K. Foltýna z normalizačního období, bych také 

očekávala rovněž alespoň krátkou úvahu na téma, proč se Chalupecký později už Foltýnem 

nezabýval. 

Poněkud problematický je samotný závěr, resp. jeho poslední odstavec. Na základě této 

bakalářské práce nelze formulovat takto zkratovitě postup, resp. povahu Chalupeckého 

kurátorské aktivity v šedesátých letech.  

Práce Ruth Peterové je ale bezesporu výsledkem kvalitního průzkumu, má dobrou strukturu, 

autorka využívá množství zdrojů a účelně s nimi zachází.  



Bakalářskou práci Ruth Peterové doporučuji k obhajobě. V hodnocení by se na základě 

obhajoby mělo rozhodnout mezi stupni výborně a velmi dobře. 
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