
Posudek magisterské diplomové práce: 

Jana Langová 

Zobrazení ženy v českém výtvarném umění na 
přelomu 19. a 20. století. 

ÚDU FF UK 
Praha 2009 

Magisterská diplomová práce Jany Langové je zajímavým příspěvkem 
k jednomu z "horkých" témat současných dějin moderního umění: k zobrazení 
ženy ve výtvarném umění, respektive v kultuře přelomu 19. a 20. století. 
Množství studií, článků, výstavních katalogů na toto téma začíná být pomalu, ale 
jistě, nepřehledné. Také názorové a interpretační spektrum je v této 
problematice velice široké. Řada badatelů, ale zejména badatelek, vychází 
z pohledu genderové interpretace uměleckých děl. V takovém případě je však 
nezbytně nutné detailně znát i širší kulturní a sociální kontext doby. Takovýto 
přístup je velice inspirativní, díky němu se v poslední době i "znovuobjevila" 
často pozoruhodná tvorba již zapomenutých umělkyň. Pro pochopení zobrazení 
ženy v umění je nutné znát i dobový kontext, respektive tehdejší vlastní 
vnímání, tedy ženské vnímání okolního světa, včetně tabuizovaných témat. 

Ambicí autorky bylo přinést jakési shrnutí a katalogizaci dosavadního 
bádání. Práci rozdělila do 15 kapitol, včetně Úvodu a Závěrečného shrnutí. 
Některé z kapitol jsou pak ještě následně členěny do podkapitol. Celý text pak 
chronologicky sleduje téma. V úvodu autorka zdůraznila důležitost právě období 
přelomu 19. a 20. století, kdy se ,,( ... ) začínají projevovat určité změny, 

reflektující všeobecné proměny v oblasti vzdělávání, zaměstnání, v rodině a ve 
společenském postavení žen." (str. 4) Tomuto obecnějšímu, kulturně 
společenskému, pohledu věnovala autorka také úvodní kapitolu práce: Žena a 
její postavení ve společnosti 19. století. Přímo je s tímto tématem spojena 1 

následující kapitola: Žena v sociální tématice. 

Celkově můžeme práci rozdělit na dva větší celky, jejichž jednotlivé 
kapitoly jsou navzájem tématicky propojeny. První celek je víceméně spojen se 
symbolismem a autorka se zde zabývá tématy jako například: mrtvá dívka, 
Salome, femme fatale, podrobněji rozebírá zejména tvorbu Jana Preislera. 



Druhý celek je spojen s dynamickou realitou moderního světa, s jeho 
fascinací vitalismem a sensuálním utopismem. Nová moderní žena sebevědomě 
vstupuje nejen do galerií a uměleckých akademií, ale stává se i novým tématem 
zobrazení. V této souvislosti autorka logicky věnovala nejvíce pozornosti dílu 
Alfonse Muchy. 

Práce nemá formální nedostatky, odkazy a citace jsou standardní. Autorka 
přehledně formuluje své myšlenky a také argumentačně se jedná o vyvážený 
text. Svým rozsahem práce neumožnila v některých případech náležitou 
hloubku vhledu do problému, ale to nebylo také jejím cílem. Tím bylo podat 
přehled o různých motivech v zobrazení ženy v umění na přelomu 19. a 20. 
století. To se také v práci Jany Langové naplnilo. Autorka si vytvořila velice 
slibné předpoklady pro další bádání v této tematice. 

Významnou součástí práce je i rozsáhlý obrazový doprovod, který vhodně 
ilustruje jednotlivé kapitoly. Je škoda, že autorka nepracovala více s dobovým 
tiskem (mám na mysli i běžné obrázkové časopisy jako Zlatá Praha apod.), řada 
děl se zachovala již jen v reprodukcích a jejich současné uložení je neznámé. 
Plodnost takového přístupu ukázal například Bram Dijkstra ve své knize ldols of 
Perversity. Fantasies of Feminine Evil in Fin-de-siec1e Culture. (1986) To by 
možná otevřelo i otázku fotografického zobrazení ženy, téma neobyčejně široké 
a bohaté. Pro čtenáře by také byla velice zajímavá podrobnější bibliografie, 
udělat "pořádek" v literatuře a pramenech. To vše by však již bylo nad rámec 
této práce. 

Práci Jany Langové Zobrazení ženy v českém výtvarném umění na 
přelomu 19. a 20. století plně doporučuji k obhajobě. 
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