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OBSAH A CÍL PRÁCE  
Cílem práce je popsat a zhodnotit vztah státní moci k tzv. akčnímu umění v Československu 
od 60. let po přelomový rok 1989. Hlavní výzkumnou otázkou je zda, příp. jak ovlivňovala 
státní moc, především její represivní složky činnost a tvorbu i život tvůrců tzv. akčního umění 
v průběhu 2. poloviny 20. století. Práce se tak řadí k těm textům, které se zabývají vztahem 
politiky a kultury, a to na příkladu poměrně ještě nezpracované a také vzhledem ke svému 
charakteru obtížně zpracovatelné části výtvarného umění, totiž performanci a happeningu. 
Cílem je tedy jednak představit obecně akční umění, dále konkrétně akční umění vznikající 
v uvolněným 60. letech a v období normalizace v Československu, tak také na vybraných 
příkladech ilustrovat, jakým způsobem tehdejší státní moc k umělcům a jejich tvorbě 
přistupovala. Odtud také titulní podotázka, zda byla svobodná tvorba omezována Státní 
bezpečností (přičemž přiléhavěji by se mohlo hovořit o státní moci en block. Autorka 
nicméně vychází takřka výhradně ze záznamů v archívech Státní bezpečnosti – odtud tedy 
toto vymezení). 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Práce v první části jednak shrnuje a hodnotí použitou sekundární literaturu a metodologii. 
Následující pasáž se pak už snaží o obecnější definici a popis vzniku a vývoje akčního umění 
a o klasifikaci jeho různých projevů. Je to poměrně dosti obtížné téma, které by samo o obě 
vydalo na velmi obsáhlou publikaci, což samozřejmě u bakalářské práce nelze očekávat. Proto 
ani není možné zcela vyžadovat přesná vymezení daných pojmů. Přesto se autorka mohla a 
měla vyhnout některým rozporům ve své práci. Jestliže např. konstatuje, že akční umění 
vzniklo v 50. letech 20. století, o něco později však zcela správně uznává, že performance a 
happeningy jsou přítomny v umělecké tvorbě minimálně od avantgardy či dada, tedy od let 
dvacátých, ba již od přelomu století, působí to poněkud nekoherentně. Takovýchto 
nepřesností je v práci bohužel nemálo. Někdy jde o podobné nepřesné vyjádření (mohlo se 
říci, že jde o linii akčního umění, která vychází z 50. let (USA) a kterou českoslovenští umělci 
jsou výrazně ovlivněni. Jindy ovšem jde již o poměrně závažné chyby v pojmosloví. sorela 
tak není sociální, nýbrž socialistický realismus (str. 15). Na straně 17 pak jistě nejde o 
signované státy, nýbrž o signatářské státy Helsinské deklarace. Jistě také nelze hovořit o 
znalcích „kteří zprostili viny“ (str. 18). To jsou ovšem často spíše formální problémy, 
nicméně takové, které zároveň ukazují věcné nedostatky. Autorka po obecném úvodu 
představuje vývoj akčního umění v Československu. V hlavní, a zároveň poslední části 
prezentuje vlastní zkoumání v archivních materiálech, z nichž sestavuje portréty života a 
tvorby 4 umělců, jako případových studií o vlivu státní moci na akční umění 
v Československu ve sledovaném období. To jistě představuje poměrně pěknou práci. Na 
straně druhé nelze nezmínit skutečnost, že autorka sice asi provedla kvantitativní studii, o níž 
hovoří v teoretickém úvodu, že ale její výsledky bohužel nikde v práci neprezentuje 



 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ  
Jazyková úroveň práce není bohužel příliš pečlivá. V práci je dosti gramatických či 
stylistických chyb (o některých jsem se již zmínila) včetně takových překlepů, které ztěžují 
porozumění (např. na str. 9 ve větě: „Vznikem v 60. letech sice navázal na celkový světový 
vývoj není ani z kontextu zřejmé, kdo je subjektem této věty) nebo jsou nepříjemné a zkrátka 
nesprávné – ukazující absenci řádné korektury („sdružuje v sobě mnohé umělecké 
vyjadřovací způsoby např. divadlo, tanec, malba, literatura aj“ na str. 4) Četnost chyb je 
bohužel vyšší než obvyklá. Navíc se v ní projevují i občasné vpády slovenštiny. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
Většinu svých dojmů jsem již shrnula výše. Práci pokládám za bohužel nevyužitý veliký 
potenciál. Autorka si formulovala zajímavé a poměrně málo zpracované téma. Odvedla pro 
něj nemálo přípravné i archivní práce. Výsledky však bohužel nedokázala plně a kvalitně 
prezentovat. Jazyková úroveň pak bohužel patří k horším. Velmi bych ocenila množství 
prostudovaného materiálů i snahu uchopit toto z principu věci neuchopitelné téma. Za 
nejsilnější pak považuji autorčiny závěry shrnující historický vývoj, a především prokázané 
odlišnosti v české a slovenské části někdejší federace. 
  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
1. V diskusi bych především doporučila, aby autorka shrnula výsledky své kvantitativní 
studie, z nichž v práci zbylo vlastně jen konstatování, že všech 100 (!) zkoumaných tvůrců má 
záznamy v Archívu Státní bezpečnosti, hlavně jakožto potencionálně zajímavé objekty. 
Příp. by mne zajímalo, zda také autorka narazila na příklady spolupráce s režimem. 
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně A nebo B, velmi dobře C nebo D, dobře E, nevyhověl F):  Doporučuji 
k obhajobě a hodnotím stupněm D. 
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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. 
 
 


