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Posudek školitelky 

Vendula Vašátková hledala pro svoji diplomovou práci monografické téma, které by bylo zaměřené 

na některou z představitelek poválečného českého umění. V centru jejího zájmu byla představa, že by 

ráda uskutečnila původní průzkum málo známého a nezpracovaného materiálu. Sochařka Zdena 

Fibichová patří ke generaci šedesátých let, byla členkou dobře známé skupiny Trasa, ale přesto lze 

říci, že její tvorbě, snad i v souvislosti s předčasnou smrtí na samém začátku polistopadové éry, 

nebyla zatím věnována odpovídající pozornost. 

Diplomantka tak získala téma, teprve postupně ale zjišťovala, jaká úskalí přináší studium poválečného 

českého umění. Jedním z problémů, se kterými se musela vypořádat, byla totiž kupř. nutnost 

uvědomovat se limitující specifika dobových svědectví, a to písemných i pamětnických. Jako velký 

problém se samozřejmě i tentokrát ukázala skutečnost, že zejména pro období normalizace existuje 

jen velmi omezený počet teoretických a kritických textů, jejichž výpovědní hodnota by měla pro 

dnešní interpretaci cenu. 

Od počátku měla diplomantka v úmyslu vytvořit v souvislosti s prací na tématu také pokud možno 

úplný soupis díla Zdeny Fibichové. V první fázi práce byla v kontaktu s manželem Fibichové, 

Vladimírem preclíkem, po jeho smrti už ale bohužel nemohla čerpat z rodinného archívu. Přesto je 

třeba ocenit, jak rozsáhlý soubor Fibichové prací se jí podařilo shromáždit, zdokumentovat a datovat, 

a kolik konkrétních poznatků o životě a tvorbě sochařky se jí podařilo získat jak z literatury, tak ze 

setkání s pamětníky. Na základě tohoto průzkumu potom mohla přistoupit k formulování textu 

diplomové práce. Nynější podoba textu je výsledkem dlouhého procesu. Jeho původní tvar ještě příliš 

ovlivňovalo příliš osobní zaujetí diplomantky tématem, později ale stále úspěšněji směřovala ke 

střídmému stylu a výrazové přesnosti. 

Domnívám se, že Vendula Vašátková měla těžký úkol. Na rozdíl od jednoznačněji hodnocených 

umělkyň generace Zdeny Fibichové, mezi nimiž můžeme jmenovat o něco starší Adrienu Šimotovou, 

Věru Janouškovou či Evu Kmentovou představuje tato autorka výtvarný program asi o něco méně 

vyrovnaný, přesto však hodný naší pozornosti. Je třeba pečlivě zvažovat, jak takovou tvorbu 

charakterizovat, interpretovat a hodnotit, do jakého kontextu ji stavět. Diplomantka v tomto smyslu 

odvedla poctivou práci, dobře si uvědomovala komplikovanost tématu a nevyhýbala se ani jeho 

problematickým aspektům. Dokázala vytvořit přehlednou strukturu díla Fibichové, periodizaci díla 

věrohodně doložila jak samotnou analýzou materiálu, tak osobním i širším kontextem, v němž dílo 

vznikalo. 

Součástí diplomové práce je rozsáhlá obrazová příloha, která poprvé v takové šíři ukaZUje tvorbu 

Zdeny Fibichové. V některých případech se zde diplomantka pokusila konfrontovat autorčiny plastiky 



s díly některých jejích současníků, a to jak českých autorů (Kmentová, Sekal, Preclík, Janoušek, 

Janoušková, generace 80. let ad.), tak zahraničních (Chadwick, Armitage). Tyto konfrontace jsou 

bezpochyby účelné, a bylo by jistě možné je ještě rozšířit, v některých případech ovšem s nimi 

můžeme i polemizovat. Záměrem diplomové práce ale bylo především poprvé v úplnosti utřídit a 

interpretovat samotné málo známé dílo, a tyto jeho další aspekty mohou zůstat otevřeny dalším 

studiím věnovaným české poválečné plastice. Zdá se totiž, že ještě zdaleka nemáme dostatečně 

komplexní představu o její podobě, a diplomová práce Venduly Vašátkové tak podává obšírnou a 

kvalitní informaci o jednom z nedostatečně známých osobních uměleckých programů této doby. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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