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V mnoha ohledech bezesporu zajímavé, ale zároveň také ne právě snadné téma této 

bakalářské práce si zvolil Edvard Oberfalcer sám.  Obvyklé konzultování a diskuse 

v seminářích v tomto případě nahradila dosti extenzivní elektronická korespondence.  

Diplomant postupoval velmi pečlivě: od formulování zkoumaných  problémů 

(podmínky k tvorbě před a po roce 1968, vliv srpnové invaze a situace za tzv. normalizace) 

postoupil k vymezení pojmu. Věnoval pozornost terminologickým nejasnostem a samostatně 

pak pojednal o insitním, naivním a lidovém umění i o art brut. V tomto rámci se pokusil o 

historický exkurs, který je ovšem do té míry stručný, že s některými komprimovanými 

tvrzeními by bylo možné polemizovat (což bude zajímavé téma pro obhajobu). Po úvodní 

teoretické části následuje výběr insitních tvůrců, kteří jsou představeni formou životopisných 

medajlonků. 

Jádrem bakalářské práce je minuciózní  kvantitativní analýza zmínek o insitním umění 

v kulturních rubrikách Rudého práva a Tvorby. Edvard Oberfalcer zde dospěl k výsledkům, 

které nepřekvapí, ale naopak přesvědčivě ilustrují tíživou atmosféru normalizace – přináší 

důkazy o nemalých rozpacích a nedůvěře oficiálního tisku vůči uměleckému projevu, který se 

vymyká tradičním představám: …lidové umění bylo režimem podporováno a ani … insitní 

umění nebylo nijak výrazně pronásledováno… mohla za tím stát konzervativní nechuť  

neoakademického vkusu  vůči evidentně neškolenému projevu, nebo xenofobní averze vůči  

cizímu slovu, ale také staromilská nedůvěra k uměleckým experimentům či dokonce obavy 

z toho, že „lid“ by tento elitářský snobismus  nepochopil (str. 30).   

V tomto resumé kvantitativní analýzy (které mělo být možná opticky zdůrazněno) je 

v podstatě obsažen  nejdůležitější výsledek a lze z něho vyčíst celou řadu konkrétních jevů 

„společenského a politického prostředí přelomu 60. a 70. let“ (= parafrázován název práce) – 

nejistotu vyvolanou „Poučením z krizového vývoje“,  návrat k realismu a estetickým  



kritériím  50. let,  personální zemětřesení  vyvolané stranickými prověrkami, zakládání 

nových profesních svazů (1972 normalizační SČVU), nová pravidla výstavní a publikační 

činnosti (1972 zastaveno vydávání Výtvarné práce), cenzura atd. Za takové situace  byl 

folklor  - jako ostatně ve všech diktaturách) neškodnou, a proto preferovanou „kulturní“ 

zábavou.  

Učebnicovým příkladem normalizační atmosféry je ostatně obnovený týdeník Tvorba, 

o jehož náplni  (převaha politických projevů) Eduard Oberfalcer bezelstně prohlásil, že … se 

zdá být takřka neuvěřitelné, že by o tento časopis mohli mít čtenáři zajímající se o kulturní 

statky skutečnš zájem…(str. 30). Čtenáři asi ne, ale všichni tzv. kulturní pracovníci v něm 

mezi řádky hledali instrukce, jak bez rizika přežívat. Na vrub této loajálnosti lze zřejmě také 

přičíst článek  „Zvláštní umění“, uveřejněný v Tvorbě v listopadu 1969 (téhož měsíce vyšlo 

„poučení z krizového vývoje…“): jeho autor zůstal raději v anonymitě a místo naivního nebo 

insitního umění zavedl nový termín: zvláštní… 

Této práci lze jistě vytknout několik formálních nedostatků (momentálně mne  

nenapadá diplomatičtější výraz), ale v každém případě je třeba ocenit pečlivou práci, která 

nadto vedla k relevantnímu výsledku. 

Jako východisko pro obhajobu navrhuji ocenit práci jako velmi dobrou (2). 
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