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68 stran; z toho 60 stran textové části (včetně seznamu literatury s 51 tištěnými a devíti 

elektronickými prameny, z toho šestnácti cizojazyčnými) + 48 vyobrazení (v textu). 

 

 

Oponentský posudek: 
 

Aspirantka bakalářského titulu kulturologie Barbora Novotná si odvážně zvolila vztah masky 

k identitě a především uměleckému zachycení v moderním umění, jímž se zabývá ve stěžejní 

části své práce (str. 21 až 55). Hned úvodem je třeba ocenit její nepopisný postup, snahu 

hledat skryté významy a úsilí o postižení zásadních psychologických i antropologických 

pochodů, jež jsou skryty v mnohoúrovňovém fenoménu masky. Autorka správně vychází – 

možná až s přílišnou frekvencí – z recentní (a výtečné) monografie zkušenějšího kolegy a 

kulturologa Víta Erbana (2010), jenž vydal svou dizertační práci o maskování z FF UK. 

 

„Předpokládám, že výzkumem masek v současném umění je možné se dostat jak k novým 

poznatkům o maskách, tak k novým postřehům o současné společnosti a především k tomu, 

jakým způsobem si zahrává s identitou. Pokud nebudou nové poznatky, bude nová alespoň 

cesta, kterou jsem k nim dospěla,“ píše Novotná o své „cestě“ (str. 8). 

 

Novotná rozdělila práci na pouhé čtyři části (Úvod, Teorie masky, Maska a umění, Závěr), ale 

v zásadě se drží dvou hlavních kapitol. V té, kdy předestírá teorie masky (str. 9 až 20), by jistě 

mohla být aktivnější, systematičtější a nespoléhat se pouze na základní nástin z Erbanovy 

knihy, letmé odkazy na Lévi-Strausse či Cailloise, ale detailněji akcentovat Bachtina nebo 

přístupy mnohých etnologů a antropologů, kteří rituálním, iniciačním, statusovým, 

ekonomickým, magickým a mnoha dalším funkcím věnovali hutné opusy i brilantní články. 

 

Druhá část o maskách v umění (str. 21 až 55) je autorce nepochybně milejší, bližší, což je při 

čtení zřejmé. Všímá si masek i „masek“ v dílech tak odlišných, jako jsou ta Picassova, 

Matissova, Dalího, Megritteho, Noldeho či Muecka, dokonce i komiksů, aby se zaobírala 

operováním s „identitou“. Na tomto místě je zapotřebí upozornit na Novotné specifický 

přístup, který je zároveň kladem, ale i klíčovým problémem hodnoceného textu... 

 

Předkládaná práce totiž osciluje – dle mého soudu – na pomezí (odborného) kvalifikačního 

textu pro univerzitní prostředí, ale svým pojetím se blíží rozvolněnému filozofujícímu eseji. 

Čteme-li tedy práci jako zvídaví nadšenci umění, musíme ocenit autorčin cit pro jazyk, 

hravost, schopnost zaujmout formulacemi, slovy, větami i střelhbitě zkrácenou myšlenkou a 

zajímavými dedukcemi. Díváme-li se ovšem na celkový text bakalářské práce, nemůžeme 

pominout možné výtky k přílišným generalizacím, občasnou diskontinuitu myšlenek a 
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promýšlení hlubších obsahů, které nejsou někdy dostatečně přesvědčivé; ano, hodily by se 

spíše do intelektuálního časopisu, který se potěší nějakým pěkným slovíčkem i libozvučností. 

 

„S maskami je lépe pracovat instinktivně“ (str. 8), „Čím je společnost hierarchizovanější, tím 

jsou hierarchizovanější i masky“ (str. 14) – je tomu skutečně tak? „Mnohem zajímavější práci 

než antropologové v tomto oboru odvádějí teoretikové věnující se divadlu“ (str. 7). Proč? Na 

straně 18 operuje Novotná pojmem „etnorasa“; co si pod tím máme představit? „Kulturologie 

je pro takovou práci vhodný obor. Je mezioborová a při výzkumné práci připouští jistou míru 

citu“ (str. 19). Jakého citu? Kunsthistorici či estetikové neznají emoci, vhled, empatii aj.? 

 

Jako kritický bod spatřuji i autorčinu hypotézu, že v současném umění je maska významně 

frekventována – od čeho se toto tvrzení odvíjí, čím je podloženo? Vlastním dojmem? V tomto 

kontextu se pak zajímavé práce, jež obrazově doplňují text (ale měly by být umístěny až v 

příloze na konci práce!), jeví spíše jako nahodilý, nikoliv systematický výběr. Což je škoda. 

 

Z hlediska formálního zpracování zaslouží výtku poměrně vysoký výskyt překlepů, na 

některých stranách i v kumulovaném množství: karnovolové, uchpila, vráťme (str. 11), 

domintantní, škutečnosti, kulutry, Marylin (str. 23), Aztéckého, chřestýší, nesesunula se (na) 

zem (str. 31), záměna Karla s Josefem Čapkem (str. 26), Geerz (str. 33), v celém textu 

anglické “horní“ uvozovky, stejná věta 2x (str. 51) apod. 

 

 
HODNOCENÍ PRÁCE:                                                                  (1 = nejlepší / 5 = nejhorší)     
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10. Členění  textu do odstavců a kapitol                                             1     2     3     4     5   

11. Práce s odbornou literaturou                                                         1     2     3     4     5   

12. Srozumitelnost textu (úroveň jazykového zpracování)                 1     2     3     4     5   

13. Přesnost formulací                                                                         1     2     3     4     5    

14. Práce s odborným jazykem                                                            1     2     3     4     5    

15. Formální zpracování a grafická úprava                                         1     2     3     4     5    

 

NÁVRH HODNOCENÍ PRÁCE ZNÁMKOU:                                       1     2     3     4      

 

Resumé: 

 

Předloženou bakalářskou prací Masky v současném umění prokázala její autorka Barbora 

Novotná základní orientaci v interdisciplinární (kulturologické) problematice, zájem o náměty 

v moderním umění a schopnost pracovat s odbornou literaturou. Po vysvětlení navržených 

otázek (viz výše) navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. Doporučuji k obhajobě. 

 

V Tehovci u Říčan 15. června 2012 

 

PhDr. et Mgr. Martin Rychlík, Ph.D. 


