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Téma práce si studentka vybrala sama. Pracovala samostatně, po proběhlých 
konzultacích pečlivě dohledávala další literaturu a prameny. Sl. Raková se snažila v prostoru 
jak časově, tak geograficky vymezeném, sledovat na pozadí společensko-politických změn 
proměny i v jedné z oblastí kulturního života regionu, kterou je výtvarné umění.

Období, které si vymezila, představuje téměř 90 let a ve své práci tento časový úsek 
dělí na několik částí, které představují dílčí období charakterizovaná výraznými zvraty
v oblasti politické, které se následně odrážejí i ve změnách celkového obrazu společenského 
života v této oblasti. Na pozadí těchto změn se snaží sledovat charakter tvorby vybraných 
umělců, kteří se v tomto regionu pohybovali, ať již dlouhodobě, nebo s ním byli po určitou 
část svého života svázáni a vnímané prostředí se určitým způsobem promítlo do jejich tvorby. 
Studentka v práci sleduje širší oborovou škálu výtvarného umění tzn. malbu, grafiku, 
sochařství i fotografii. Čtyři období jsou rámována daty 1900-1918, 1919-1945, 1945-1968 a 
1968-1989. Ve sledování umělecké tvorby ve vymezených obdobích se studentka soustředí 
především na dvě témata, u kterých, z hlediska jejich emotivního potenciálu, předpokládá 
nutnou reflexi v tvorbě vytipovaných umělců. Prvním tématem je krajina, procházející 
v autorkou vymezeném prostoru výraznou proměnou, kterou lze vnímat z hlediska estetických 
norem značně ambivalentně, ať již jako změnu směřující k varující devastaci přírodního a 
krajinného prostředí, tak i jako změnu, která spěje ve svém důsledku ke značně vygradované 
dramatičnosti a emotivnosti, ocitající se sice na opačném konci spektra pohledu, přesto 
nabízející velmi silné a inspirující podněty. Druhým tématem, o které se studentka zajímá, je 
vliv společensko-politických změn v tvorbě jednotlivých umělců v rámci tematického záběru 
soustředícího se právě na toto dění jak formou tvorby toto dění výtvarnými prostředky 
zachycující, tak se do událostí přímo zapojující jako jeden z nástrojů využívaný politickou 
mocí. 

V teoretické části práce se Ludmila Raková snaží o charakteristiku společensko-
politické situace jednotlivých období a tím o vytvoření struktury historického pozadí, do 
něhož zasazuje tvorbu jednotlivých umělců. Snaží se vysledovat spolkovou činnost vztahující 
se, alespoň částečně, k oblasti výtvarných umění i činnost čistě výtvarných uskupení a 
sdružení umělců, které spojuje příbuzná výtvarná orientace a okruhy zájmů. V práci si 
studentka všímá do jaké míry motivovala umělce k přítomnosti v regionu i existence podniků 
zabývajících se výrobou předmětů umělecko-průmyslové povahy, jakým byla např. 
porcelánka v Klášterci nad Ohří, nabízející části tzv. neprofesionálních i profesionálních 
umělců možnost stálého zaměstnání, i v regionu působící školy, kde nacházeli někteří umělci
základní finanční zajištění. Studentka se v této části snaží o nepříliš šťastnou definici 
profesionálního a neprofesionálního umělce, kdy jedním z měřítek se jí stává vazba tzv. 
neprofesionálních umělců na pevné zaměstnání, na druhé straně pak definice profesionálů, 
kteří pevným pracovním poměrem vázáni nejsou. 

V praktické části práce, která se objevuje vždy jako součást jednotlivých bloků 
věnovaných dílčím obdobím, vytipovává studentka konkrétní umělce, kteří v regionu působili. 
Průběžně si všímá proměn složení obyvatelstva v rámci změn národnostního a společenského 
uspořádání a pozoruje jak odlišnosti tak i (zde nepříliš důsledně) možné shody objevující se 



obecněji ve výtvarné tvorbě daných období. Zajímavé jsou poznatky a z nich získané 
potencionální možnosti (opět nepříliš využité) komparace činnosti a zaměření konkrétních 
umělců z období konce monarchie, období první a druhé republiky a samozřejmě po roce 
1945 a následně po roce 1968. Je škoda, že se studentka nepokusila o důslednější sledování 
paralely určitých shodných znaků objevujících se v tvorbě umělců regionu v letech těsně před 
2. světovou válkou, letech válečných, přelomu let čtyřicátých a padesátých a v období 
normalizace let sedmdesátých. Až na výjimky se práce soustřeďuje spíše na shromáždění 
základních dat týkajících se konkrétních umělců, často bez hlubší charakteristiky, která by 
blíže specifikovala tvorbu některých výraznějších osobností a umožnila jejich zařazení do 
širšího kontextu a vedla tak k plastičtějšímu, strukturovanějšímu a objektivnějšímu pohledu 
na daná období a s nimi spojeného dění v oblasti výtvarných umění.

Slečna Raková se ve své práci věnuje oblasti lidské činnosti, která je jí blízká, tedy 
výtvarnému umění a jeho podobě v regionu, ze kterého pochází a ke kterému má osobní 
vztah. Práce je přínosná pečlivým vyhledáváním a soustředěním relativně rozptýlených dat a
mohla by se stát základem pro další soustředěnější a hlubší výzkum. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím v rozmezí 2-3.
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