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V bakalářské práci nazvané Umění, avantgarda a kýč v díle Clementa Greenberga a 
Matei Călinescu se Marie Taltynová pokusila porovnat dva zajímavé pohledy na vznik, 
povahu a společenskou roli kýče. Centrální se pro autorku jeví zodpovězení tří otázek: 1) Je 
možné zařadit do sféry kýče populární kulturu, akademismus a oficiální umění?; 2) Jsou 
fenomény kýče a umění protikladné?; 3) Lze vždy a s jistotou říci, že kýč zastává negativní 
roli v kultuře, zatímco umění roli pozitivní? Práce je ve své většině komparativního 
charakteru, nicméně ji nelze redukovat na pouhou komparaci, neboť autorka si v úvodu klade 
obecnější otázky a alespoň z části je v závěru zodpovídá.

První část práce spočívá v resumé základních opěrných bodů pojetí kýče Clementa 
Greenberga a Matei Călinescu (nutno poznamenat, že autorka v jistém nesouladu s názvem 
své práce používá takřka výhradně dva texty přeložené a publikované v revue Labyrint), 
druhá část poté na vytvořeném základě zkoumá vztahy mezi oblastí kýče a oblastí umění.
Autorka se v druhé části své práce dotýká i dalších souvisejících témat, jakými jsou vznik a 
vývoj avantgardy v rámci modernistických uměleckých směrů v první polovině dvacátého 
století, postavení a působení akademismu v rámci výtvarné umělecké scény devatenáctého 
století aj. V druhé části se pak autorka pokouší vzhledem ke svým předchozím poznámkám o 
jistou typologii kýče. Na závěr pak připojuje dvě značně stručná odvětvení směrem 
k pojednání Susan Sontagové a k institucionální teorii umění George Dickieho. Obě dvě cesty 
by mohly vyústit v přínosné podkapitoly. Zatímco poznámky Sontagové zčásti řeší alespoň 
jednu z otázek, které si autorka v úvodu celé práce klade, je pro podobný záměr 
jednostránkové shrnutí Dickieho teorie nedostačující.

Tímto se dostávám k hlavnímu problému práce. Autorka poměrně přehledně
prezentuje různorodost pohledů na vznik a roli kýče (nejen) ve vztahu k umění (srov. tabulka 
na s. 17). Zdá se zřejmé, že kýč je na jednu stranu popřením umění, či vykazuje protikladné 
působení, na druhou stranu umění rovněž nejrůznější rysy a vlastnosti kýče využívá. Vznikají 
tedy očekávatelné otázky: Je rozdíl mezi kýčem a uměním zrušen? Pokud kýč využívá tradicí 
prověřené akademické umělecké směry, znamená to, že veškeré umění spadající pod 
akademismus je kýčem nebo směřuje k tomu stát se kýčem? V práci nalezneme argumenty 
typu „nemůžeme například odsoudit veškeré akademické malířství jako umělecký styl nebo 
techniku za kýč, jelikož tato sféra sama o sobě nemá tak negativní potenciál jako samotný 
kýč“ (s. 39). Akademismus tedy není celý kýčem, neboť má na rozdíl od kýče i pozitivní 
potenciál. Stejně tak s politickým uměním, současným a vlastně veškerým uměním. Obdobně 
je tomu i s populární kulturou – ačkoli obsahuje kýče více než dost, zjevně není celá kýčovitá. 
V čem tedy spočívá klíčový rozdíl? V čem spočívá, použiji-li slova Tomáše Kulky, defektnost 
kýče? A je tato specifická defektnost estetického charakteru? Bohužel jsem v práci na 
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explicitní formulování a řešení těchto problémů nenarazil a domnívám se, že bez jejich 
vyřešení zůstane hlavní cíl této (místy zajímavé) bakalářské práce (viz otázky 1–3 v prvním 
odstavci) nenaplněn.

Pokud by však chtěla autorka při tomto úkolu stavět na implicitním pojetí estetického 
vnímání, které je obsažené v její polemice s Greenbergem, měl bych několik závěrečných 
otázek: „Jisté je, že lidé potřebují určitý informativní základ pro pochopení mladších forem 
umění, jak již srovnávaného avantgardního umění, tak zvláště umění současného. Například 
k chápání a oceňování konceptuálního umění bohužel běžný „selský rozum“ nestačí. Avšak 
na schopnost vnímání a oceňování tradičního výtvarného umění míra vzdělanosti a finanční 
zajištěnosti podle mého názoru vliv nemá, záleží spíše na vkusových preferencích jedince a 
jeho vrozeném citu k vizualitě či kráse. Negativní důkazem může být i to, že se dnes často 
setkáváme s dobře zajištěnými lidmi s vysokoškolským vzděláním, kteří ale nejeví větší 
zájem o projevy kvalitního výtvarného umění.“ (s. 18–19)

Těžko zde rozhodnout, zda-li stačí běžný selský rozum (sám o sobě velmi svízelný 
pojem) k chápání a oceňování konceptuálního umění (vzhledem k některým směrům např. 
analytického konceptualismu by snad i mohl). Zarážející je však tvrzení, podle něhož „na 
schopnost vnímání a oceňování tradičního výtvarného umění míra vzdělanosti a finanční 
zajištěnosti podle mého názoru vliv nemá“. Pokud by tedy divák zcela postrádal jakékoli 
znalosti o renesanci, tzn. o renesanční době a kultuře (včetně umění), má autorka pocit, že 
vybaven pouze svým „selským rozumem“ by adekvátně vnímal a oceňoval umělecká díla této 
doby? Pokud autorka tento pocit má, bude třeba dovysvětlit jakým způsobem lze ověřit 
evidenci založenou na „vkusových preferencích jedince a jeho vrozeném citu k vizualitě či 
kráse“. Máme této vrozené schopnosti přiděleno všichni stejně, nebo jí mají někteří více? A 
jsou tito jedinci povoláni k tomu, aby nám pomohli – nejsme-li si jistí – rozlišit mezi 
případem kýče a případem uměleckého díla? A jak tyto arbitry poznáme? Pravděpodobně tím, 
že správně řeší tyto vkusové spory, tímto se ale vracíme o dva odstavce (a přinejmenším o dvě 
a půl století) zpět.

Po formální stránce bakalářská práce vyhovuje standardům tohoto žánru. Vzhledem k výše 
uvedeným připomínkám práci doporučuji k obhajobě a doporučuji hodnotit stupněm dobře. 
Pokud se však Marie Taltynová uspokojivě vyjádří k připomínkám, nejsem v případě celkově 
úspěšné obhajoby proti tomu hodnotit práci stupněm velmi dobře.

V Praze dne 9. 9. 2011

Ondřej Dadejík




