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Bakalářská práce:

 Bc. Kateřina Sedláková:Autodestruktivní tendence v akčním umění 70. let

Kateřina Sedláková si pro svou práci zvolila velmi obtížné téma. Problematika 
autodestruktivních tendencí v akčním umění 70. let není náročná jen kvůli společenskému a 
osobnímu rozměru daného fenoménu. Nesnadné je ale také odborné uchopení tématu, které by 
možná bylo vhodnější pro práci magisterskou. Kateřina Sedláková se však jeho náročnosti nezalekla a 
vyrovnala se s ním v mezích možnosti velmi dobře.

Celá práce svědčí o mimořádném zápalu, se kterým se autorka vrhla na prostudování zvolené 
problematiky. Vyčerpala jak možnosti české odborné literatury, tak víceméně (v rámci omezených 
možností českého prostředí) textů cizojazyčných. Bylo by možné samozřejmě vyjmenovat celou řadu 
zahraničních titulů, které by při přípravě práce byly velkou pomůckou, pro potřeby bakalářské práce 
však postačuje rozsah odborných textů, který autorka zvládla nastudovat i funkčně použít a 
interpretovat. V úvodním shrnutí prostudované literatury sice dochází k místy poněkud 
neadekvátnímu hodnocení prostudovaných titulů a matení kategorií, do kterých by po kritickém 
zhodnocení měly spadat, to však nic nemění na celkově kvalitním využití nastudovaných pramenů 
v samotném textu.

Drobnou výtku by bylo možné vznést k charakterizování metod a nástrojů, se kterými autorka 
dané téma uchopila. V poněkud obecném duchu autorka mluví o tématickém členění a 
komparatistické metodě. Při tom na jiném místě práce zařazuje kapitolu Vnímání tělesnosti z pohledu 
fenomenologie, nepřiměje ji to však rozebrat možnosti fenomenologického výkladu akčního umění. 
Přitom v českém prostředí ukázal vhodnost této metody ve svých vynikajících studiích o akčním umění 
Petr Rezek, na jehož texty autorka několikrát odkazuje v jiných souvislostech. Je naprosto legitimní, že 
se autorka rozhodla tuto metodu z rejstříku zvolených nástrojů vyřadit, myslím, že však mohla Rezkův 
pozoruhodný teoretický přínos minimálně zmínit. Na mysli mám konkrétně Rezkův text Setkání 
s akčními umělci, napsaný v roce 1977 a vyjadřující se velmi originálně k akcím Štembery, Mlčocha a 
Milera. Prvním dvěma autorka věnuje v práci pozornost a troufám si říci, že zohlednění Rezkových 
myšlenek by tyto pasáže mohlo obohatit. 

To je však jen drobné doporučení k případnému pozdějšímu vylepšení práce, která je 
obzvláště ve své druhé polovině velmi kvalitní. Další drobné úpravy, které by bylo možné doporučit, 
by se opět týkaly části první a to konkrétně redakčního zásahu do struktury textu. Je velmi 
chvályhodné, že autorka nepodceňuje terminologii a snaží se o přesné vymezení hranic pojmů – pro 
český text na dané téma je to bez debat velmi důležité. Na druhé straně se do terminologické 
problematiky autorka příliš zaplétá a její potřeba se k ní stále vracet je pro čtení vyloženě rušivá (s. 9-
13, znovu 15-19 a nakonec znovu s. 20, 22). 

To však nic nemění na kvalitě druhé části práce, ve které autorka dochází mimo jiné 
k cennému závěru v rámci přípustné míry zobecnění, že „v Čechách jsou typická maximálním osobním 
nasazením celá 70. léta, nicméně expresivní poloha blízká americkému body artu se v našem 
prostředí objevila pouze ve tvorbě Petra Štembery“ (s. 36).



Studie Kateřiny Sedlákové působí dojmem, že závěrečné úpravy probíhaly ve velkém spěchu, 
na jejích obsahových kvalitách a dostačující míře odvedené badatelské práce to však nic nemění a 
proto ji doporučuji k obhájení.

V Praze dne 3.2.2012 Doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.


