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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Autor, jak formuluje v úvodu, si předsevzal provést analýzu uměleckých vyjadřovacích prostředků a jejich 

vývoje v díle Zdeňka Sýkory. Součástí práce se měly stát „konsekvence“ (tj. důsledky, následky, ale 

pravděpodobně spíše „souvislosti“) jeho díla se „západní uměleckou tvorbou a filosofickým myšlením“  

a „návaznost na tendence ve vizuálním umění.“ Proto autor také předpokládal uvedení souvislostí 

s vybranými spisy představitelů západního filosofického myšlení. 

Sýkorův umělecký vývoj poskytuje poměrně přehledný sled charakteristických tvůrčích etap, který je 

poměrně dobře reflektován ve vyjádřeních samotného umělce i v sekundární literatuře. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Při zachování ohledu k logičnosti Sýkorova uměleckého vývoje je i vlastní bakalářská práce rozvržena 

obdobně logicky do tradičních šesti etap; jednotlivé kapitoly zachovávají odpovídající proporce co do 

významnosti vymezených etap, největší zájem se soustřeďuje na období počítačových struktur a na cyklus 

linií (kapitola 4. a 5.). Svou hermeneutickou metodu opírá Vít Urban v zásadě o rozsáhlou a komplexní 

publikaci Sýkora: Rozhovory (2009) a Kappelovu studii o Sýkorově uměleckém vývoji Zdeněk Sýkora 90 (2010). 

 

3) Věcné poznámky 

U práce, která se zabývá vizuální tematikou a většinou argumentuje odkazy na výtvarné hodnoty 

uměleckých děl, bych především očekával práci s obrazovým materiálem, která však zcela chybí. 

V odkazu na Kleeův Pedagogický náčrtník autor práce traduje omyl, který zapříčinila nepřesná vzpomínka 

Zdeňka Sýkory na zdroj myšlenky o kombinatorické povaze výtvarných děl sestávajících z dílčích prvků, 

která je formulována až v sekundární literatuře. To je ostatně v knize rozhovorů uvedeno na pravou míru 

vydavatelkou a autorem úvodní stati. 

Z vyjádření o „číslování elementů“ na s. 24 není, myslím, zcela jasné, že číselná hodnota jednotlivých prvků 

byla stanovena jako jejich světlostní hustota. Poněkud sporně působí formulace na stejné straně, že 

„charakteristické aktivity počítače spoluvytvářely formu uměleckého díla“. Ostatně představa paměti 

počítače jako „šachovnice“ je antropomorfní a didaktická, počítačová paměť je technologicky v principu 

lineární (viz defragmentace paměti) a řešení počítačových struktur nebylo plošné, ale lineárně „hadovité“. 

Zdaleka nejproblematičtěji se ovšem jeví chabé naplnění slibu exemplifikovat „souvislosti se západním 

uměleckohistorickým a filosofickým myšlením“, který se již na s. 26 oslabuje formulací o „okrajovosti“ 

tohoto tématu. V textu se například objevuje odkaz k malbě hard-edge (s. 20), k post-painterly abstraction (s. 

23), nicméně bez vysvětlení smyslu těchto směrů a jejich případné souvislosti se Sýkorovu tvorbu. Naopak 

třeba není diskutován vztah k op artu. Bergson se zaskví ve vytrženém citátu „křivá čára mění směr 

v každém okamžiku, ale každý nový směr byl naznačen ve směru přechozím“, vliv Derridova „centra 

struktury“ na Sýkoru je hned po vyslovení anulováno konstatování historické mimoběžnosti a naroubování 
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Deleuzeho „označujícího“ a „označovaného“ na výpočetní zadání a element před aktuálním uplatněním ve 

struktuře podle mého názoru poněkud nedává smysl, přičemž to, že „hodnota každého strukturálního 

elementu plyne ze vzájemných relací s ostatními elementy“ je standardním názorem tradičního 

strukturalismu. Podobně připomenutí pojetí slova u Lévi-Strausse ve vztahu k Sýkorovým liniím (s. 44) má 

hodnotu pouhého citačního ornamentu. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Výběr použité literatury je přijatelný, nicméně poněkud skromný. Osu literatury tvoří již zmíněná kniha 

rozhovorů, která vlastně dokumentuje Sýkorovo myšlení od 60. let 20. století. Pro orientaci v jeho 

uměleckém vývoji se uplatnila monografie Pavla Kapela Zdeněk Sýkora 90. Pramenným zdrojem Sýkorova 

myšlení se také stal dokument natočený Jaroslavem Brabcem. Z uměleckohistorické literatury je použita 

pouze kniha o kubismu Gantefürer-Trierové; názory modernistických umělců reprezentuje Kleeův 

Pedagogický náčrtník a Cézannovo Číst přírodu. Filozofická literatura je zastoupena Bergsonem (Čas a svoboda). 

Merleau-Pontym (Oko a duch), Deleuzem (Logika smyslu), Derridou (Texty k dekonstrukci), Petříčkem (Myšlení 

obrazem) a doplňují ji Heisenbergovy úvahy Fyzika a filosofie. Uveden je i Lévi-Straussův Úvod do sociologie a 

antropologie Marcela Mausse ve francouzském originále. 

Literatura je zapsána bibliograficky přijatelným způsobem. Přímé citace i parafráze jsou používány 

náležitým způsobem. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Autor práce vládne českým odborným jazykem na dostatečné úrovni, chyby se většinou vyskytují jen na 

úrovni drobných, nezkorigovaných překlepů. Formulace jsou v zásadě logické a srozumitelné. 

 

6) Závěrečné hodnocení 

Autorovi se podařilo sestavit přehledné shrnutí Sýkorova uměleckého vývoje, které nicméně není nikterak 

objevné. Avizované „vybrané souvislosti se západním uměleckohistorickým a filosofickým myšlením“ 

dopadly bohužel poněkud planě. 

Práce nicméně vykazuje dostatečnou metodičnost, je napsána patřičně odborným jazykem a správně pracuje 

se zdroji. 

 

 Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je velmi dobře, tedy „2“. 

 

Aleš Svoboda, oponent, 26. 1. 2017 


