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Maska je téma přitažlivé a možností přístupu k němu bezpočtu. Kolegyně Novotná 

k němu prošla dlouhou cestu. Jen částečně ji dokumentuje seznam použité literatury, 

jen částečně proto, že obsahuje pouze relevantní tituly, nikoliv ty, které se jako rele-

vantní neukázaly. Nechybějí tu samozřejmě vrcholová díla Rogera Cailloise a Clauda 

Lévi-Strausse, autorka se ale kriticky vyrovnávala především s knižně vydanou verzí 

disertace Víta Erbana, která jí vpadla do zad ve chvíli, kdy již svou bakalářskou práci 

psala. Zažil jsem před časem totéž se zásadní knihou Rostislava Šváchy Od moderny 

k funkcionalismu, když jsem psal svou práci kandidátskou, rozumím tak nejen tomu, 

co autorka prožila, ale vážím si způsobu, jímž se vyrovnala s výhodami i nevýhodami 

Erbanovy intervence. V seznamu použité literatury se potkávají Aristoteles s Jeanem 

Baudrillardem, Václav Vilém Štech s Daliborem Veselým, Vladimír Borecký 

s Michailem Michjlovičem Bachtinem či Josef Čapek s Martinem Heideggerem a již 

odtud je zjevné, jak široký a zároveň nepovrchní je autorčin záběr. 

 Ambicí práce ale nebyla jakási obecná kulturologická teorie masky, autorka 

nenásledovala s výjimkou podrobného kritického vyrovnání s Erbanovou knihou 

Maska a tvář žádný z osvojených přístupů, našla si v rozlehlém členitém území té-

matu kout dosud prakticky neprozkoumaný: Její pohled se soustřeďuje, nesen záj-

mem o problém identity, na podoby a významy masky v současném výtvarném 

umění. Po krátké historické expozici přibližuje nejprve vstup masky do moderního 

umění, aby se poté soustředila na umění současné. Od první věty 2. části studie je 

zjevné, že materiál současného umění tu není předmětem, jeho analýza a interpretace 

směřuje k objasnění funkce masky v současné kultuře. Obraz, který z textu vyvstává, 

je živý a plastický a tak není těžké uvěřit, „že maska je v současném umění  

i v současné době stále živým tématem a že se z rukou tvůrců nepřemístila jen do ru-

kou producentů a do bezvýznamných oblastí našeho vědomí…“ (s. 57). Přispívá 

k tomu několik atributů předložené práce: Tak suverénně, jako se autorka pohybuje 

v odborné literatuře, orientuje se i v současném umění. Osvědčuje tu nejen solidní 



znalost, ale také vysokou míru citlivosti k uměleckým dílům a dobrou schopnost jejich 

analýzy a interpretace. 

 Práce je svrchovaně múzická a to zdaleka nejen uvedenou charakteristikou. 

V interpretaci a odhalování souvislostí projevuje autorka vysokou míru invence  

a kreativity. Literární zpracování se nedalo svázat obvyklým „žánrem“ bakalářské 

práce a posunulo jej do polohy, která má blíže k intelektuální esejistice francouzského 

střihu. Nepovažuji v hodnocení za smysluplné střežit pomyslnou žánrovou čistotu, 

k esejistice tendující forma by byla na škodu v případě, že by přinášela terminologic-

kou vágnost, sémantickou nečistotu, maskovala by myšlenkovou nekonzistenci atd. 

Zde je tomu ale naopak, literární postupy, které žánrovým posunem získala, dovolují 

autorce pojmenovat i polohy, které by jinak zůstaly nedostupné, a více přiblížit čte-

náře zkoumaným jevům a jejich souvislostem. Jinak řečeno, literární formy je zde 

zručně využíváno, ale nikde zneužíváno. Jazykovou stránku předložené práce tak po-

važuji za její podstatné pozitivum. 

 Cením si také práce s obrazovým materiálem, i tady autorka odvedla solidní 

výkon. Zalámání obrázků do textu vhodně respektuje čtenáře a čistá spolupráce tex-

tové a obrazové stránky zvyšuje efektivitu autorčina výkladu. 

 Vysoká míra invence a kreativity přináší další atribut, který není u bakalář-

ských prací příliš obvyklý: Jde o text v několika ohledech původní. Z uvedených dů-

vodů předloženou bakalářskou práci Barbory Novotné Masky v současném umění 

plně doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním stupněm 

výborně. 
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