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1) Problém vlastního vymezení tématu a smyslu práce 

Téma práce je bezpochyby originální, autorka se jím obrací především k oblasti kulturní politiky, ve které 

také bývají překračovány ryze kulturní a estetické analýzy zkoumáním ekonomických okolností kulturního 

provozu. Pro takovou práci předurčuje autorku jednak široký záběr poskytnutý studiem oboru Základů 

humanitní vzdělanosti, jednak nastoupená praxe v kulturních zařízeních, konkrétně v soukromých galeriích 

(což ostatně poskytlo klíče k faktům, která by byla člověku zvenčí obtížně přístupná). 

Volba konkrétních autorů před autorkou vyvstala jednak z faktu jejich podobných dispozic k tvorbě (tvorbu 

započali v blízké době, každopádně v obdobném prostředí východních totalitních režimů), jednak z blízkosti 

jejich formálního projevu (expresivní „hyperbolický“ realismus) a konečně z okolnosti jejich současného 

poněkud rozdílného finančního ohodnocení. 

 

2) Otázka metodičnosti přístupu 

Protože bylo jedním ze smyslů práce odhalit možné důvody lepšího aktuálního zhodnocení děl Neo Raucha, 

vymezila si autorka tři podstatné kontexty, které mohou důvody rozdílu hodnocení v nějaké míře obsahovat 

a kterým se proto postupně v jednotlivých kapitolách a u každého z autorů podrobně věnovala. Šlo o 

kontext společenských poměrů, rozvoj vlastního uměleckého výrazu a kontext uskutečněný dílčími 

kritickými zhodnoceními. Na důkaz faktické proměny samotného finančního ohodnocení jednotlivých děl 

připojila autorka kapitolu dokumentující vývoj cen u obou umělců, přičemž pro vyšší míru vypovídací 

schopnosti nominálních hodnot převedených na společnou jednotku (USD) připojila i tabulku vývoje 

průměrných mezd. Obsah jednotlivých kapitol je samozřejmě vždy cennější a podstatnější v případě 

rozpracování konkrétních faktů, jako je tomu například s úlohou a prosazováním kulturní politiky, 

s analýzou konkrétních dobových kritických reflexí a se zhodnocením osobních stanovisek tvůrců. Snaha o 

obecné připomenutí společenských událostí se přes metodickou oprávněnost zdá nakonec poněkud 

formální. 

Poněkud více jsem čekal od formální analýzy děl obou autorů. Také by asi bylo vhodné jednak odhalit a 

srovnat sociální a geografický charakter kupců obou malířů a jednak sociologicko-ekonomicky srovnat 

vnitřní strukturovanost a kupní sílu kulturního publika v obou zemích, respektive ve světě (bylo by ostatně 

záhodné vědět, v jakých objemech se nákupy a prodeje v jednotlivých obdobích pohybovaly). 

 

3) Věcné poznámky 

V uspořádání jednotlivých kapitol je práce logicky členěna. Příhodně práci provází obrazová příloha, která 

pomohla doložit jistou míru morfologické podobnosti děl Rittsteina a Raucha. Samozřejmě v průkazněji 

pojaté práci by bylo nutné přinést i doklady o dalších dobových malířských přístupech, které mohou být 

zařazeny jako přístupu produkující díla podobného druhu, případně díla realistické skupiny ovšem s jasně 
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jinak vymezenou pozicí. Pro zpětné vyhledání obrázků by bylo jistě uživatelsky přátelštější, aby seznam 

obrázků obsahoval i odkaz na odpovídající stránky. Neodhalil jsem žádné prohřešky ve formálních 

náležitostech práce. 

 

4) Hodnota pramenů a poznámkového aparátu 

Výběr použité literatury má rozsah odpovídající bakalářské práci. Jeho těžiště spočívá v literatuře týkající se 

především obou protagonistů a obsahuje jak dosavadní monografie a významné výstavní katalogy, tak 

důkladnou rešerši kritických textů ze značného rozsahu periodik. Jako jistá vzorová práce pro metodiku 

porovnávání obrazů a osobních a společenských reálií posloužila kniha Johna Goldinga Cesty k abstraktnímu 

umění. Určité historické pozadí pomáhá posílit kniha Fulbrooka, umělecká a umělecko historická východiska 

poskytly knihy Huygha a Fostera a kol., kritické reference antologie Ševčíka a kol. Nejblíže autorčinu 

záměru se nalézá Thompsonova aktuální studie o vztahu umění a ekonomiky. Oproti původnímu návrhu 

nedošlo na tituly sémiotické. 

V potřebné míře pracuje autorka i s internetovými zdroji, především v případech dohledání patřičných 

ekonomických a statistických dat. 

Literatura je zapsána bibliograficky správným způsobem. Internetové zdroje obsahují datum expirace. 

Nedokážu se jen smířit s tendencí zapisovat jako autora interview dotazovaného, také původní německé 

publikace jsou zbytečně uváděny pod přeloženým názvem. 

Poznámkový aparát je užíván pouze v omezené míře pro dodatečné upřesňující informace. Je používán 

technicky správně, stejně tak odkazy na literaturu, ať už u přímých citací nebo parafrází. 

 

5) Jazyková stránka práce 

Práce je napsána přijatelný odborným jazykem. Formulace jsou adekvátní a srozumitelné. V gramatice a 

stylistice se nedostatky rovnají potřebě běžného redakčního zásahu (konkrétně například interpunkce 

větných členů a souvětí). 

 

6) Závěrečné hodnocení 

V závěrečném zhodnocení musím ocenit jednak autorčinu původnost při nalezení tématu práce a jednak, 

konec konců z toho plynoucí, samostatnost práce. Přestože neexistuje zásadní precedens pro takto pojatou 

analýzu, autorka pro její úspěšnost zmobilizovala celou šíři kompetencí, které postupně nabývala studiem 

oboru Studium humanitní vzdělanosti, ať už se týkaly historie, umělecké historie, ekonomie, či teorie umění 

a umělecké kritiky. Především oceňuji, že celé téma představila v patřičné šíři a komplikovanosti a 

nenechala se strhnout k ukvapeným závěrům. Práce vykazuje dostatečnou metodičnost, je napsána patřičně 

odborným jazykem, správně nakládá s literaturou. 

 

Práci navrhuji k obhajobě, moje hodnocení je 1, tedy výborně.  

 

 

Aleš Svoboda, vedoucí práce, 15. 6. 2011 


