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Diplomantka si vybrala téma, které není tak obtížné z hlediska umělecko-historického, protože dnes 

je již dostupná dost bohatá literatura, ale především výtvarná i didaktická část kladou velké nároky 

včetně komplexní vyrovnanosti všech komponent práce. Největší nároky – a zároveň i rizika – však 

představuje komparace výtvarného a hudebního minimalismu. Všechny zmíněné nástrahy dokázala 

diplomantka vcelku úspěšně překonat. Jednou z hlavních příčin byl bohatý, promyšleně zvolený výběr 

odborné literatury, kdy čerpala nejen z odborných monografií ale i z článků zaměřených na dílčí 

aspekty zvolené problematiky v poměrně vyvážené kombinaci populárně odborné literatury jako 

východiska a náročné odborné literatury, a to jak obecného, tak úzce specifického zaměření. 

Především však prokázala schopnost se zvolenou literaturou tvůrčím způsobem pracovat na základě 

promyšlené koncepce, která je zřetelná již při pohledu do obsahu práce. Poněkud mi však chybí větší 

odvaha rozhodnout se pro koncepci, která by diplomantku donutila k ještě větší míře osobitosti, 

protože by adekvátní úhel pohledu v dostupné literatuře nenašla. Do jisté míry však chápu obavy 

z rizika, které by touto volbou podstoupila.  

Teoretická část je dobře vystavěná od odhalení kořenů minimalismu přes dobový kontext ke klíčové 

kapitole 3. Minimal art, minimal music. Teoretickou část uzavírá kapitola 4. Evropská paralela 

minimalismu, která neopomněla ani českou alternativu minimal artu. Pečlivě strukturované jsou i 

jednotlivé kapitoly do podkapitol, které nejen artikulují specifický problém kapitoly, ale zároveň jej 

ukazují v dobře organizovaném kontrapunktu dílčích problémů. Jako nejexaktněji a zároveň 

nejinvenčněji zpracovanou kapitolu teoretické části lze bezpochyby označit hned tu úvodní: Ke 

kořenům minimalismu. Razantní vstup nejen do samotné kapitoly ale i do celé teoretické časti 

zajišťují nekompromisní názory Ada Reinhardta za podpory teoreticky neobyčejně fundovaného 

Roberta Morrise, které autorka  vkusnou „minimalistickou“ – tedy patřičně lapidární – interpretací 

vhodně doplńuje. Velice důležité bylo, jak se diplomantka vyrovná s dlouhodobým procesem 

minimalizace, která navíc probíhala ve třech rovinách: jako redukce výrazových prostředků, 

minimalizace vztahů k vnějšímu světu a nakonec i minimalizace vnitřních vztahů, která je pro minimal 

art  nejpodstatnější. Této klíčové problematice pro postupného formování minimal artu věnovala 

diplomantka 2. podkapitolu, kterou zvládla opravdu se ctí. Přesto, že diplomantka v názvu 

podkapitolu zdůrazňuje první polovinu 20.století, přehoupla se v její druhé části do 2.poloviny 

20.století, což je ve zdůrazněném procesu nezbytné. Na kořeny a předpoklady minimalismu logicky 

navazuje kapitola 2. Dobový kontext minimalismu. Kapitola není sice nějak objevná ale solidně 

zvládnutá.  

V celkem opatrné koncepci se drží i dominantní kapitola teoretické části práce Minimal art, minimal 

music od klasické podoby raného minimalu, jak jej představují Donald Judd, Sol LeWitt či Steve Reich 

přes postupné uvolňování striktní jednoty celku ve varisntách Roberta Morrise či Terryho Rileye i 

Phillipa Glasse. Jisté koncepční mezery má kapitola Evropská paralela minimalismu, která spíš 

prezentuje jednotlivé směry či tendence místo důrazu na odlišnost od ameické výtvarné a hudební 

scény. Podobně je na tom i didaktická část práce. Naopak kvalitní je grafická úprava práce. 

Rozhodně práci doporučuji k obhajobě, protože především solidností a poctivostí přístupu je 

přínosem . 

Doporučené hodnocení: Výborně -  velmi dobře (výsledek bude záviset na uspěšnosti obhajoby práce. 
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