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Posudek diplomové práce 

Diplomantka zaměřila svoji práci na konceptuální projevy, které se týkají českého umění 

první normalizační periody. Téma rozčlenila na čtyři hlavní části. V první z nich se zabývá 

charakteristikou hlavních konceptuálních postupů, které dokládá jak rozborem důležitých 

textů, tak přehledem konkrétních děl, která označujeme za zásadní příklady konceptuálního 

přístupu k tvorbě. Významnou roli přisuzuje společenské kritice a obecněji kontextu, v němž 

díla vznikala. 

Tato teoretická část diplomové práce, založena na reflexi obsáhlé bibliografie, je napsána 

hutně a podává dobrou představu o postupech amerických a západoevropských 

konceptuálních umělců. Poněkud obtížnější úlohu si diplomantka vytkla v následující části 

práce nazvané Předzvěsti konceptuálního umění, kde se pokusila bilancovat jak situaci 

v zahraničí (západní Evropa a Spojené státy), tak v Čechách a na Moravě. Zde není zcela 

jasné, jakou strukturu tato kapitola sleduje, a na některých místech potom dochází k jisté 

nepřehlednosti textu. Možná nebylo třeba pouštět se do takto historicky koncipované 

pasáže, neboť nutně nebylo možno jít do hloubky problému a dochází zde ke zbytečnému 

zjednodušení. Poněkud se kupř. vytrácí role Johna Cage, Fluxu, aktivity Šmidrů anebo 

osobnost Vladimíra Boudníka by si zasloužily větší pozornost, zatímco někteří další umělci 

s otázkou konceptualismu souvisejí jen velmi obecně. 

Ve třetí části Lenka Brabcová-Kršiaková bilancuje českou konceptuální scénu, na kterou 

aplikuje stejné fenomény, jaké zvolila pro strukturu úvodní teoretickou část diplomové 

práce. K jednotlivým pojmům přiřazuje vybrané autory a zabývá se konceptuálními projekty, 

které realizovali od konce šedesátých let do počátku let osmdesátých. Oceňuji, že se zde 

věnuje nejen známé skupině body artových umělců (Miler, Štembera, Mlčoch, Kovanda), ale 

že se zabývá i tvorbou dalších autorů (kupř. Valoch, Palla, Anděl). Zajímavá je pasáž o 

kontextu a o komunikaci českého prostředí se zahraničím, neboť zde se potvrzuje relativita 

soudů, které příliš akcentují izolaci českého prostředí. V průběhu šedesátých let jistě kontakt 

se světem nelze omezit na krátkou etapu let 1968-1969 (str.73), přinejmenším od poloviny 

šedesátých let rostla míra komunikace se zahraničím a i české časopisy přinášely řadu 

zajímavých informací. V této souvislosti by jistě bylo namístě zmínit i skutečnost, že v 

normalizačním období měli čeští konceptuální umělci velmi přímou vazbu na Itálii, resp.na 

redakci časopisu Flash Art, kde od polOViny sedmdesátých let působila Helena Kontová. 



V kapitole věnované českým konceptualistům potom poněkud postrádám úvahu o rituálu, 

který je dle mého soudu významnou součástí některých uskutečněných akcí. 

Čtvrtá část diplomové práce je monograficky zaměřena na tvorbu Dalibora Chatrného. 

Vzhledem k proporci této části vůči předchozím kapitolám by asi tato skutečnost měla být 

zmíněna v názvu diplomové práce. 

Práce je nicméně velmi seriózní, autorka uvádí rozsáhlý soupis použité literatury, doprovází 

text mnoha reprodukcemi. 
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