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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  

Práce si klade za cíl vyjasnit – na případech několika konkrétních umělců – zda a jak StB  omezovala svobodu 

tvorby vybraných českých a slovenských akčních umělců (období 1963-1989). 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.):  

Autorka si vybrala originální a poměrně náročný (ostatně i vyjasňování a definitivní konkretizace tématu 

během roku byly poměrně náročným procesem)  cíl: zjistit na základě archivních materiálů v ABS, nakolik a 

jak omezovala StB tvorbu akčních umělců a nakolik se situace lišila v průběhu času (1963 až 1989) a nakolik 

se situace lišila v českých zemích (později ČSR)a na Slovensku (SSR). Svůj text tedy opírala o práci 

s prameny, nikoli jak bývá u bakalářských prací zvykem o využití sekundární literatury. Práce má logickou 

strukturu (vymezení akčního umění a stručný přehled jeho vývoje v ČSSR, stručný přehled politické situace 

ve sledovaném období, výklad čtyř individuálních příběhů akčních umělců).  

    Otázkou ale je nakolik své téma koncepčně a metodicky zvládla. Do jaké míry čtyři vybrané příklady (tři 

české a jeden slovenský) mohou být vnímány jako natolik reprezentativní, aby na jejich základě bylo možno 

činit obecné závěry. Autorka sama uvádí, že v ABS jsou dokumenty ke stovce případů akčních umělců. 

Nemám dojem, že vždy dokázala správným způsobem dokumenty z ABS interpretovat. Např. kauza Brikcius, 

Jirous, Kořán, Daníček z roku 1973, po němž byl perzekvován jeden z autorkou vybraných umělců Eugen 

Brikcius, byla možná mnohem spíše (v tom se shoduje většina literatury, jež se tak či onak případem 

zabývala) opileckou výtržností (byť s politickým podtextem) než v hospodě prováděným aktem akčního 

umění. 

    Některé pasáže, zvláště přehled politické situace, jsou hodně schematické, výklad trpí krátkými spojeními a 

nepřesnostmi. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.):  

Jazyková úroveň práce opravdu není na výši, text by byl potřeboval důkladnou jazykovou a stylistickou 

redakci. Problém možná je (to ale jen hádám, nasvědčují tomu občasné slovakismy v textu), že čeština není 

autorčinou rodnou řečí? Ani z formálního hlediska není práce bez chyb. Závěrečný seznam použité literatury 

je velmi nepřehledný, míchá knihy a  články s webovými dokumenty a archivními fondy (navíc bez uvedení 

archivních signatur). 

 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   Turnitin     [  ]  

   Komentář k výsledku kontroly: 

V pořádku. 

  

 



5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Silnou stránkou práce je bezpochyby to, že se autorka pokusila o originální výzkum, navíc složitého (na 

pomezí historie umění, politická historie, historie represí) a nepříliš probádaného tématu. Problémem je, že 

takový úkol ne úplně zvládla, což neznamená, že by její závěry byly nutně nesprávné (např. její teze o 

tolerantnější reakci represivních orgánů na Slovensku než v českých zemích), ale že nejsou dostatečně 

důkladně a přesvědčivě vyargumentovány. Práci by bylo prospělo, kdyby se autorka opřela (aspoň v části o 

vývoji politické situace) o nějaké spolehlivé historické zpracování daného období. 

  

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1. Opravdu se podařilo v ABS identifikovat až stovku případů umělců, kteří odpovídají autorčině definici      

akčních umělců a kteří byli zároveň předmětem zájmu StB? 2. Jaké jsou argumenty pro to, že vybraní umělci 

(Eugen Brikcius či Milan Knížák) byli objektem zájmu a represí StB jako představitelé akčního umění (a 

proč?) a nikoli především jako svérázné osobnosti, které se svým chováním a stylem života vymykaly 

požadavkům a představám, jež režim měl ohledně chování „řádného socialistického občana“? 

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

    Nejspíše C 

   

 

 

Datum:  1.9.2021       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


