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Autorka si zvolila za téma dílo významné sochařky a keramičky, jejíž tvorba se 
profilovala nejvýrazněji v letech šedesátých a osmdesátých. Ačkoliv 
diplomantka si posteskla, že o její dílo se postupně ztrácel zájem, sama její práce 
je dokladem, že se jednalo o projev dobově důležitý a v mnohém příznačný. 
Vašátková zpracovává dílo Fibichové přísně monograficky, a to vskutku 
doslova, od počátků až po smrt autorky. Jakýmsi dodatkem je pak kapitola 
věnovaná kresbám. 
Autorka sleduje dílo sochařky více méně z formalistického hlediska, místy dává 
její dílo do souvislostí s českým kontextem (Eva Kmentová, částečně Vladimír 
'Preclík) a také se zahraničními sochaři zejména na počátku 60. let. Zabývá se 
všemi etapami a peripetiemi díla a z tohoto hlediska je dobře propracovanou 
monografií v tradičním slova smyslu. Některé části jsou zpracované velmi 
povšechně, a to zejména tam, kde by bylo možné očekávat širší diskurz nad 
problémem nejen vlivu, ale i jeho smyslu (např. kapitola 1.7. Rané práce Z.F., s. 
14). Myslím, že sakralizované hieratické figury Marina Mariniho, které se 
projevují v rané tvorbě, se přetavují do soch-stél a ukazují, že základ onoho tak 
typického a podivného archaického sochařského stylu stél, který nebyl 
příznačný, jak také upozorňuje Vašátková, jen pro Fibichovou, má zdroj ve 
figurativním archaismu konce 50. let. Tento fenomén archaického modernismu 
(viz. Schrány, jakési relikviáře, ale i Kazatelny) je myslím zajímavým rysem 
českého sochařství uvedené doby. Očekával bych také větší diskusi u 
zajímavých mikroplastik, které tak připomenou strategii fotografií Nechtěných 

'soch Brassaie z roku 1933 a které snad aktualizují Bataillovu koncepci 
"infrome" (kam patří ostatně i využití cínu jako "tekutého" materiálu). 
Diplomantka zdůraznila častěji důležitost a proměny materiálů a myslím že je to 
právě tato ikonologie materiálů (ve smyslu, analyzovaném např. Georges Didi
Hubermannem), která je základem významových specifik plastik Fibichové 
v různých obdobích. Inklinace Fibichové k tématice psaného projevu a psaným 
záznamům (Dopisy, Deníky, Vzkazy) myslím postrádají širší začlenění do 
dobového kulturního kontextu (Jiří Balcar, Franz Kafka, obraz a písmo apod.). 
Tyto poznámky míří k tomu, že ačkoliv Vašátková svými kapitolami popsala 
jednotlivé periody tvorby sochařky důsledně, místy v nich schází vysvětlení 
širšího smyslu vybraného tématu či ikonografie. Tam, kde se zabývá tematikou 
šití, ručních prací, střihů, se nabízí gender vhled do problematiky, paralely k 
tvorbě Věry Janouškové, Adrieny Šimotové ap. 
Zkráceně řečeno: autorka vystihuje to podstatné v tvorbě, nicméně čtenář v mé 
osobě je v pokušení očekávat hlubší kontextuální či jiný ponor do některých 
velmi zajímavých témat, kterými se v jednotlivých obdobích Fibichová 
zabývala. Jinými slovy jde o to dát monografii výraznější přesah směrem 
k otázkám po smyslu a významu tématu, cyklu, materiálu či vybraného díla. 



Vašátková zpracovala seriózní diplomovou práci odpovědně a se zřejmým 
respektem k dílu Fibichové. Mé podněty a připomínky nemohou oslabit základní 

. vyznění, a sice že jde o kvalitní diplomovou práci, kterou plně doporučuji 
k obhajobě. 
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