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Ruth Peterová přistupovala s velkým zaujetí nejen ke zpracování bakalářské práce, ale už 
k výběru jejího tématu. Nejprve formulovala oblast svého zájmu spíše široce. Hodlala se 
soustředit obecně na problematiku vztahu kurátora a umělce; zajímalo ji, jaké důsledky může 
mít jejich vzájemný mezilidský kontakt pro povahu vystavovaného díla a chtěla zkoumat etický 
rozměr estetických rozhodnutí. Do jaké míry poměr kurátora a umělce stimuluje blahodárné 
uvolňování kreativní energie a za jakých okolností vztah přerůstá do roviny jednostranné 
manipulace? Ruth Peterová ambiciózností těchto úvah vybočovala ze standardů tematické 
škály bakalářských prací. Sympatické ovšem bylo její odhodlání domýšlet podobné obecnosti 
a abstrakce a zkoumat je v rámci konkrétních příkladů. Ty se rozhodla hledat v rámci nedávno 
zpřístupněného archivního fondu Jindřicha Chalupeckého, bezesporu jednoho 
z nejpřednějších a nejvýznamnějších kurátorů a teoretiků výtvarného umění druhé poloviny 
20. století. Během této fáze konkretizace tématu bakalářské práce se Peterová – opět nad 
rámec nároků, kladených na studenty bakalářského studijního cyklu – pustila do velmi 
důkladného heuristického průzkumu. Díky němu narazila na archivní doklady vztahu Jindřicha 
Chalupeckého a kolínského malíře Františka K. Foltýna, jehož díla se objevovala na kolektivních 
výstavách, realizovaných Chalupeckým v klíčovém období jeho kurátorské kariéry. Rozhodla 
se tedy zkoumat vzájemné kontakty Chalupeckého a Foltýna, a dotknout se tak pozoruhodné 
fazety možných vztahů kurátor – umělec, spočívající ve specifickém druhu poměru vynikajícího 
teoretika na straně jedné a malíře, nevybočujícího z uměleckého průměru na straně druhé. 

Během realizace práce si Ruth Peterová osvojila a zdokonalila celou řadu dovedností. 
Prokázala schopnost efektivně pracovat s odbornou literaturou, s dobovými prameny a 
především provedla velice důkladný archivní průzkum, který se neomezil pouze na Literární 
archiv Památníku národního písemnictví, ve kterém je uložena pozůstalost Jindřicha 
Chalupeckého. Vzestupnou tendenci měl také vývoj Peterové stylistických a formulačních 
schopností. V neposlední řadě je třeba zmínit, že Peterová načerpala velké množství nových 
znalostí a vědomostí, napomáhajících dobře zpracovat téma, které by bylo nepochybně 
výzvou i pro mnohem zkušenější badatelky a badatele. Velkým kladem práce jsou kvalitně 
zpracované přílohy, které dokládají původnost, důkladnost a originalitu Peterové výzkumu.  

Nejen korespondence Chalupeckého s Foltýnem, ale také další, v práci zmiňované 
prameny (např. Chalupeckého texty o Foltýnovi), by mohly být ovšem v textu práce vytěženy 
suverénněji, autorka by mohla čtenáři více ozřejmit míru jejich dochování (a přístupnosti) a 
význam pro hodnocení vzájemného poměru obou aktérů. Konečná podoba práce má také 
určité rezervy s ohledem na míru kritického zhodnocení kvality Foltýnovy tvorby a následného 
vymezení specifičnosti jeho vztahu s Chalupeckým. Peterová si zjevně záhy uvědomila 
náročnost vynášení a obhájení podobných kvalitativních soudů a východisko našla 
v kontextualizaci Foltýnovy tvorby v rámci kolínského okruhu umělců, se kterými Chalupecký 



udržoval kontakty a z nichž většina významem Foltýna převyšovala. Do jisté míry tak hodnotící 
měřítko Peterová do práce promítá díky tomuto srovnání.  

Přes dílčí výhrady a připomínky je ale třeba práci Ruth Peterové ocenit. Dovoluji si ji 
doporučit k obhajobě s klasifikací výborně, případně velmi dobře.  
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