
Posudek na bakalářskou práci

Věra Frajtová: „Demokratizace kultury“: koncepce Andrého Malrauxa

Autorka v předkládané bakalářské práci analyzuje genezi a pokus o aplikaci principu 

„demokratizace kultury“ v období působení Andrého Malrauxa na postu ministra kultury

Francouzské republiky (1959-1969). Po velmi pečlivé prezentaci literatury a kritice pramenů 

Věra Frajtová v první kapitole nastiňuje vývoj tohoto konceptu vyjadřujícího úsilí státu (resp. 

politických elit) o z pařížského centra řízené vytvoření „vztahu mezi uměním a občany a 

jejich vzájemné přibližování“ (str. 4). V druhé kapitole pak sleduje vizionářský diskurz 

původně spisovatele a odbojáře A. Malrauxa, který „umění proměnil ve střebodod své 

politické filosofie“ (str. 12). Vzhledem k privilegovanému vztahu s Charlesem de Gaullem 

pak dostal po roce 1959 příležitost svou vizi naplňovat za peníze francouzských daňových 

poplatníků. Z textu není úplně jasné, proč si autorka pro svou analýzu vybrala tři projevy až 

z posledních let Malrauxova veřejného působení. Je to tím, že se Malraux k této problematice 

nevyslovoval až do druhé poloviny 60. let? Nebo nejsou jeho dřívější proslovy dostupné? Ve 

druhé kapitole V. Frajtová také pregnantně uvažuje nad transformací Malrauxových vizí do 

konkrétních politických opatření a velmi správně se zaměřuje na trajektorie hlavních aktérů 

této transformace – ambiciózních úředníků jako Morina, Bisainiho či Moinota, vracejících se 

právě na přelomu 50. a 60. let z rušených francouzských koloniálních úřadů v Africe a plně se 

identifikujících se svou novou institucí (stálo by za to zamyslet se ještě podrobněji nad 

podobnostmi a paralelami mezi programem Malrauxova ministerstva kultury a posláním a 

étosem koloniální administrativy). Hlavnímu výstupu z aktivit Malrauxova ministerstva se 

pak autorka věnuje ve třetí, stěžejní kapitole, kdy podrobně rozebírá vývoj projektu budování 

maisons de la culture v průběhu 60. let. Kromě analýzy jednotlivých fází přípravy a realizace 

tohoto původně mega-projektu nabízí V. Frajtová i zasvěcenou sondu do argumentace 

různých kritiků projektu; zvláště zajímavá a přínosná je podkapitola věnující se reflexi Pierra 

Bourdieuho (str. 24-26). Svoje závěry autorka shrnuje formou přehledné tabulky (str. 30), 

která ilustruje její schopnosti přesné a hutné syntézy.

Celkově jde o mimořádně dobře sevřenou práci, ve které V. Frajtová demonstruje svou 

kapacitu nabídnout na dobře vymezenou výzkumnou otázku jasnou odpověď podloženou 

ucelenou a konzistentní argumentací. Celá práce je psána kultivovaným jazykem prakticky 



bez gramatických (výjimkou je psaní velkých písmen na str. 7-8) a stylistických nedostatků. 

V celé práci najdeme jen několik málo překlepů (abstrakt, str. 2).

Studie tedy splňuje podmínky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji hodnotit stupněm 

výborně.
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