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Kandidátka se rozhodla zpracovat důležitý, historicky známý, ale málo studovaný aspekt 
tvorby jednoho z velkých osvícenců Denise Diderota, totiž jeho vpravdě zakladatelský přínos 
k výtvarné kritice, jejž představují jeho „Salony“, tj. komentáře k výstavním akcím takto ozna-
čovaným. Vedle Diderota přispěli k výtvarné kritice srovnatelně důležitým příspěvkem už jen dva 
z velkých spisovatelů, Baudelaire a ve 20. století Yves Bonnefoy. 

Práce zasazuje Diderotovy „Salony“ historicky, ať už jde o vlastní uměleckou událost, 
nebo o zajímavý kontext obecně kulturní, jehož jsou příležitostnou součástí, totiž ručně opisova-
ný (z dnešního hlediska „samizdatový“) časopis Correspondance littéraire, jímž jedna z významných 
osobností tehdejšího pařížského kulturního a společenského života, Friedrich Melchior Grimm, 
poskytovala vybraným (a velmi vlivným) osobnostem čerstvé informace o tom, co se děje ve 
„středu“ kulturního a do značné míry i politického světa té doby. 

Kandidátka se posléze věnuje charakteristice Diderotových příspěvků, ukazuje i vývoj 
Diderotova náhledu na výtvarné umění (s důrazem na některé stati principiální, které příležitostný 
ráz jeho příspěvků přesahují), dobře postihuje také propojení estetické i obecné sensibility, filoso-
fického údivu a v kontextu výtvarné kritiky trochu neobvykle i hlediska morálního, které je právě 
pro Diderota typické. V poslední části práce shrnuje synteticky Diderotův pohled na tři malíře, 
z hlediska dějin umění význačné, k nimž se kritikova pozornost upínala nejčastěji a nejintenziv-
něji: Greuze, Chardina a Fragonarda. 

Kandidátka projevila schopnost zpracovat zadané téma s vhodným využitím primární i 
sekundární literatury a požadavky kladené na bakalářskou práci splnila bezvýhradně. Doporučuji 
k obhajobě s hodnocením výborně. 

Formální a věcné připomínky jsem s kandidátkou řešil v průběhu předběžných konzulta-
cí, které kandidátka absolvovala s velkou pílí; všechny byly v konečné verzi přiměřeným způso-
bem zohledněny; pokud ještě nějaké drobnosti přetrvávají, nejsou podstatné. 
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