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Veronika Nemejovská, Kritická reflexe díla Zdeňka Buriana 

Bakalářská práce 

Předmětem bakalářské práce Veroniky Nemejovské je ilustrátorské a malířské dílo 
Zdeňka Buriana. Je 
to téma kontroverzní a v rámci uměnovědné disciplíny málo reflektované. 
Burianovo zastoupení na 
nedávné výstavě Planeta Eden (2010), Pospiszylova kniha Oktobriana a ruský 
underground (2004), a 
v nemenší řadě Burianova retrospektiva v Jízdárně Pražského hradu (2005) ale 
ukázaly, že je čas na 
novou, generačně posunutou reflexi, neboť Burianova tvorba patří, řekla bych, do 
databanky vizuální 
zkušenosti celé české populace. 

Studentka shromáždila široký okruh literatury k osobě malíře a provedla její 
kritické zhodnocení. 
Dobře pochopila úskalí nekritické adorace v textech Burianových apologetů, na 
druhé straně ale 
stejně kritickému zkoumání podrobila i opačné, negativní závěry druhé části 
spektra textů o 
Burianovi. Jeho dílo vsadila do historického kontextu a hledala zde odpovědi na 
základní otázku, proč 
autor zůstal přes své velmi brzy identifikované nadání a přes řadu mezinárodních 
úspěchů na okraji 
zájmu odborné veřejnosti. Úvaha na téma vyčleněnosti Buriana z dobových trendů a 
příčin jeho 
outsiderství je potřebná, v dnes posunutém hodnocení umění z hlediska prolínání 
„vysokého“ a 
„nízkého“ a se vstupem žánru fantasy stojí za to zkoumat, jak v tomto kontextu 
hodnotit právě 
Buriana. Jako velmi citlivá se jeví otázka, jaká byla jeho skutečná pozice v 
období po roce 1948, kdy se 
navzájem křížily na jedné straně ideologický odpor režimu k dobrodružnému 
(západnímu) žánru s 
Burianovým jednoznačným realismem a jeho perfektní prací v oboru 
paleontologických rekonstrukcí. 
Studentka se pokusila tuto problematiku analyzovat zdrženlivě a objektivně, jde 
ale o téma složité a 
zasloužilo by si pochopitelně daleko obsáhlejší studii. Ta ale nemohla být 
součástí bakalářské práce. 
Obecnější otázky klade také Burianova nepochybně mnohem problematičtější 
malířská tvorba, ta je 
ale v práci připomenuta jen okrajově. Autorka se soustředila především na tvorbu 
kreslířskou, 
ilustrátorskou, kde vidí Buriana oprávněně jako špičkového představitele žánru. 

Na této bakalářské práci pozitivně hodnotím jak snahu po objektivitě, která vede 
autorčiny rozbory 
dostupných textů, tak skutečnost, že je napsána s obrovským zaujetím a odvahou 
formulovat na 
základě analýzy díla i s určitým rizikem omylu osobní názor. Veronika Nemejovská 
se ne vždy zcela 
ubránila jistému zjednodušení problematiky, její bakalářská práce je ale přesto 
zajímavým 



příspěvkem k současné diskuzi o Zdeňku Burianovi a myslím, že její příprava byla 
pro autorku 
důležitou profesní zkušeností. 

 

Bakalářskou práci Veroniky Nemejovské doporučuji k obhajobě. 
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