
Zápis 

Z obhajoby disertační práce pana Mgr. Milana Pecha 

konané dne 17.9.2012 

téma práce: ,,Výtvarná kultura Protektorátu Čechy a Morava". 

přítomní: Prof. PhDr. Roman Prahl, Csc., Prof PhDr. Petr Wittlich, Csc., PhDr. Hana 

Rousová, Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, Csc., Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D, PhDr. Anna 

Pravdová, Ph.D 

Předseda komise Prof. PhDr. Roman Prahl, Csc zahájil obhajobu podle obvyklého předpisu a 

seznámil komisi s uchazečem o doktorský titul. 

Předseda komise předal slovo školiteli Prof PhDr. Petru Wittlichovi, Csc. Ten komisi 

seznámil s průběhem studií kandidáta oboru dějin umění, jeho účastí na významných 

výstavních projektech, konferencích a s jeho publikační činností. Disertační práci doporučil k 

obhajobě. 

Předseda dále předal slovo doktorandovi, aby komisi seznámil s disertační prací. 

Stále ještě Mgr. Milan Pech představuje strukturu své práce, její jednotlivé oddíly a kapitoly. 

Hovoří o koncepci kapitoly Patologie podoby, kde se snažil na výtvarné umění protektorátu 

aplikovat psychoanalytické metody; o kapitole věnované oficiální kulturní politice v období 

tzv. druhé republiky a kulturní politice v době protektorátu; o kapitole věnované kritice 

modemismu a problematice zvrhlého umění. Zamýšlí se nad tím, co je moderní umění a co 

se od něho v té době očekává. Provedl hlubokou rešerši v dobové literatuře, zůstává zde ale 

prostor i pro další badatele. Dále se věnuje problému kulturní konjunktury za Protektorátu, 

kdy se výstavy staly de facto podnikatelským záměrem a jejich kvantita byla na úkor kvality. 

Jedna z podkapitol práce je věnována příkladu malíře Jana Xavera, tedy protektorátní 

divadelní hře Střídavě oblačno, podle níž byl za komunistického režimu natočen film Nezlob 

Kristýno, který ukazuje jak se mechanismy totalitních režimů opakovaly. 

- kapitola o historismu pojednává o tom, jak se umělci v době protektorátu navracely

k inspiraci starým uměním. Disertační práci uzavírá srovnání dvou institucí - galerie Topič a 

Spolku výtvarných umělců Mánes. 

Přílohy mimo jiné tvoří tabulka mapující výstavní činnost v Praze v letech 1938-1945. 



Předseda komise přistoupil k dalšímu bodu obhajoby a vyzývá oponenty, aby přednesly 

své posudky. 

Oponentka PhDr. Hana Rousová přednesla svůj posudek: Pechův úhel pohledu na danou 

problematiku je jedinečný, jeho práce přináší řadu nových poznatků. Dále se vyjadřuje ke 

struktuře práce a oceňuje ji jako důležitý základ pro další bádání. Její hlavní přínos spatřuje ve 

velkém a dosud neprovedeném archivním výzkumu a v tom, že je podnětem k diskusi na 

dané téma. Práce totiž staví umění 40-ých let do nových souvislostí. Práci doporučuje 

k obhajobě. 

Oponent Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, Csc přednáší svůj posudek: Pech ve své práci 

předkládá výběrové jevy, které považuje ( oprávněně) za zásadní pro dané období. Hlavní 

přínos spatřuje v ukázání kontinuity rysů protektorátu i po roce 1948 (a ukazuje tak 

adaptabilitu podmínek jedné totality pro druhou). Oceňuje přiložený seznam výstav z let 

1938-1945, ale očekával by, že jej autor disertace vyhodnotí a vyvede z něho další závěry. 

Některé otázky by si totiž zasloužily další rozbor (např. proč je tak velký počet výstav žen, 

proč zrovna někteří autoři apod ... Práci vytýká jistou strukturní rozvolněnost, ale oceňuje 

množství nových informací. Práci doporučuje k obhajobě. 

Kandidát odpovídá na posudky oponentů. Vyjadřuje se k otázce kýče za protektorátu a 

k otázce historismu, který hodnotí i v rovině psychologické (prostředek úniku), přiznává však, 

že jevu v obecnější rovině věnoval nedostatečnou pozornost. Dále kandidát hodnotí prameny, 

s nimiž pracoval, tedy hlavně dobovou literaturu a tisk: je nutno s nimi zacházet obezřetně, 

vše podléhalo cenzuře a proto poskytují zkreslený obraz. Pech přiznává, že se ve své práci 

zabýval hlavně dobových uvažováním a méně samotnou výtvarnou stránkou. 

Dále se vyjadřuje k otázce modernismu a k otázce ženských výstav. 

Předseda se ptá, zda oponenti chtějí slyšet něco dalšího. 

Prof PhDr. Petr Wittlich, Csc se ptá na otázku kýče obecně. 

M. Pech se vrací k snahám avantgard propojit umění s populární kulturou a zmiňuje vliv 

surrealismu. 

Prof. PhDr. Roman Prahl, Csc se vrací k otázce historismu a patologie a ptá se na 

upřesnění těchto pojmů. 

Kandidát odpovídá. Následuje bohatá diskuse na toto téma. 

Předseda shrnuje veřejnou část obhajoby. Projevem doktoranda byli všichni uspokojeni. 

Skrutátorka Doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D oznámila výsledek tajného hlasování: komise  

souhlasí s udělením titulu doktor v oboru dějin umění. Z,psru,T-doW 


