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POSUDEK DIZERTACNI PRACE 

TÉMA PRÁCE: 

Předmětem dizertační práce Mgr. Terezie Zemánková Art Brul v kulturologické 

perspektivě: Symbolická imaginace v art brul je teoretická analýza a interpretace umění art 

brut (umění v "surovém stavu") jako specifického sociokulturního jevu. Jedná se o spontánní 

tvorbu neškolených jedinců, která se vymyká etablovaným výtvarným směrům a uměleckým 

stylům. Specifickou dimenzi dílům art brut vtiskla originální kreativita souvisící s duševní 

chorobou nebo mediumními schopnostmi jejich autorů. V centru autorčina zájmu stojí jak 

rozbor zkoumaného fenoménu v historické a kulturologické perspektivě, tak kritická a 

hermeneutická reflexe tří stěžejních tvůrčích principů art brut (konstrukce paralelních světů, 

brikoláž, mediumní inspirace). Zvláštní pozornost je věnována morfologii mediumních 

kreseb a imaginativních postupů v díle světově uznávané představitelky hnutí art brut - Anny 

Zemánkové. V této souvislosti považuji za nezbytné ocenit již samu volbu tématu, které je 

navzdory své aktuálnosti v naší odborné literatuře poměrně málo zastoupené. Problematika art 

brut byla sice zpracována z dílčích pohledů teorie umění, sociologie, psychologie a 

psychiatrie, ale syntetická interdisciplinární práce věnovaná art brut, v naší odborné literatuře 

dosud neexistuje. O to přínosnější je skutečnost, že Mgr. Terezie Zemánková se ve své 

disertační práci rozhodla vytvořit komplexní, kulturologicky a interdisciplinárně 

koncipovanou teoretickou práci, věnovanou analýze art brut jako multidimenzionálnímu 

sociokulturnímu fenomému. 



Autorka ve své dizertační práci správně upozorňuje na fakt, že nosnou, nicméně 

nerozpracovanou rovinou výzkumů art brut je sociokulturní reflexe tvůrce art brut jako 

pacienta (sociální exkluze) a umělce (estetická dimenze). Za důležité považuje také vymezení 

art brut v vztahu k naivnímu umění, umění přírodních národů a výstupům arteterapie. Při 

analýze a interpretaci tvůrčích principů art brut vychází autorka především ze sociologie M. 

Maffesoliho. Tvořivým způsobem rozpracovala také C. Lévi-Straussem definovaný princip 

brikoláže, který je pro tvorbu reprezentantů art brut typický. Velmi vhodně využila i studie 

věnované imaginaci (fenomenologii imaginace G. Bachelarda a G. Duranda), zejména 

imaginaci snění Vladimíra Boreckého. Inspirována těmito autory autorka vytvořila vlastní 

výklad podstaty a principů art brut. Předloženou dizertační práci je možné považovat za cenný 

příspěvek k hlubšímu pochopení fenoménu art brut a k problematice vztahu osobnosti, kultury 

a lidské imaginace. 

KONCEPCE PRÁCE: 

Disertační práci tvoří čtyři vzájemně spjaté kapitoly, ve kterých autorka systematicky 

analyzuje různé aspekty tvorby art brut. V intencích současné kulturologie se neomezuje na 

jednofaktorovou analýzu dané problematiky, ale pokouší se provést hlubší interdisciplinární a 

multidemenzionální rozbor využívající poznatků filozofie kultury, hermeneutiky, psychiatrie, 

psychologie, sociologie a uměnověd. Ve své práci autorka odmítá jako reduktivní myšlenku, 

že tvorbě art brut je možné porozumět prostřednictvím jedné vědní disciplíny. Této ústřední 

ideji, prostupující celou prací, autorka podřídila i koncepci své práce. V první kapitole, která 

tvoří logickou expozici celé práce, autorka seznamuje čtenáře s genezí, historií a významem 

pojmu art brut. Druhá kapitola je věnována historické analýze metodologických přístupů, 

které byly při výzkumu art brut uplatňovány a prezentaci specifik kulturologického přístupu. 

Ve třetí, hermemeneuticky koncipované kapitole, autorka provedla zasvěcený rozbor tří 

stěžejních principů tvorby art brut. První princip označila jako "konstrukci paralelních světů 

prostřednictvím tvorby". Podle jejího názoru prostřednictvím tohoto tvůrčího postupu autoři 

své osobní mytologie projektují do alternativních existencí, které zhmotňují ve svých dílech. 

Druhý princip označila jako "brikoláž". Tímto pojmem označuje jak použití materiálů, které 

se odchyluje od ustálených zvyklostí, tak převrácení symbolů, syžetových prvků či jazyka. 

Třetí princip označila jako "mediumní ispirace", která je realizována zejména automatickým 

výtvarným projevem. Základem této tvorby je svébytný typ imaginace, který má obdobnou 

strukturu jako sen nebo jiné alternativní stavy vědomí. Autorka v této kapitole předložila svojí 



vlastní koncepci principů tvorby art brut a velice kompetentně a přesvědčivě jí prezentovala 

prostřednictvím interpretace děl konkrétních reprezentantů art brut. Závěrečná čtvrtá kapitola, 

která představuje logické vyústění celé dizertační práce, je věnována analýze inaginace a 

tvůrčích principů v díle Anny Zemánkové. Jedná se o jedinou českou autorku art brut, která je 

zastoupená ve všech významných veřejných a soukromých sbírkách tohoto umění na světě. 

Autorka disertační práce se pokusila na díle tohoto klasika art brut demonstrovat zejména typ 

tvorby založený na principu "mediumní ispirace" a s ním spjatých tvůrčích projevů, jako jsou: 

1. tvůrčí psaní, 2. organická morfologie, 3. materiální imaginace, 4. inklinace k mystickým 

strukturám imaginace, 4. transcendentní princip, 5. brikoláž. Při konkrétní interpretaci 

konkrétních zdrojů, příčin a forem umělecké imaginace Anny Zemánkové autorka prokázala 

nadstandardní znalost psychologického a sociokultrního kontextu, ve kterém díla této 

umělkyně vznikala. Umělecký profil tvorby Anny Zemánkové je synteticky zasazen do 

nadčasových úvah předních světových myslitelů, kteří se zabývali otázkami snové 

obrazotvornosti, strukturou imaginace, symbolikou mýtů a podstatou mystických struktur. 

Tento postup autorce umožnil interpretovat dílo Anny Zemánkové z interdisciplinární 

perspektivy v širokém spektru psychologických, sociologických, antropologických a 

filozofických souvislostí. V závěru své práce autorka synteticky shrnuje kulturologické a 

sociologické poznatky, ke kterým v průběhu své práce dospěla a zamýšlí se nad fenoménem 

art brut v kontextu moderní a postmoderní kultury. Pozornost věnuje také prezentaci art brut 

v české společnosti. Obecně je možné konstatovat, že dizertační práce Mgr. Terezie 

Zemánková má z hlediska stanovených cílů velmi vyváženou a logicky koncipovanou 

strukturu, která umožňuje na tématu dále pracovat a vydat ji v knižní podobě. 

OTÁZKY K OBHAJOBĚ: 

Bude autorka na tématu dále pracovat? Cítí jako užitečné rozšířit stávající práci do knižní 

podoby a pokud ano, jakým směrem se bude práce dále ubírat? 

Je možné demonstrovat rozdílnou podstatu prmc1pu brikoláže a mediurnní mspuace na 

příkladě komparace tvorby Zdenka Koška a Anny Zemánkové? 

S jakými praktickými problémy se autorka setkala při organizaci a realizaci výstav art brut 

v České republice? 



CELKOVÉ HODNOCENÍ: 

Obecně je možné konstatovat, že práce po stránce formální i obsahové splňuje požadavky 

kladené na dizertační práci. Autorka dobře formulovala cíle své práce a zvolila vhodnou 

metodiku zpracování. Prokázala nadstandardní schopnost analytické práce s daty a 

informacemi. Odborný přínos práce je možné vidět v důsledné snaze o uplatnění 

interdisciplinárního přístupu, ve volbě kulturologicky relevantních témat a originální koncepci 

práce, která umožnila vytvořit první syntetickou kulturologickou studii na téma art brut 

v České republice. K val i tu práce zvyšuje autorčino osobní zaujetí tématem, její empirická 

znalost širokého spektra děl art brut a zkušenosti, které získala v průběhu organizace a 

realizace výstav věnovaných tomuto umění. Autorka prokázala velmi dobré teoretické 

zázemí. Správně pracovala s odbornou literaturou i poznámkovým aparátem. Práce má 

logickou strukturu a je napsaná stylově čistým odborným jazykem. Grafickou a výtvarnou 

hodnotu práce zvyšuje reprezentativní obrazová příloha. 

Doporučuji k obhajobě. 

V Praze 29.1.2009 PhDr. Václav Soukup, CSc. 
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