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Jitka Šosová: Vliv K. Maleviče na české výtvarné umění 60. let

V případě bakalářské práce Jitky Šosové bylo (vzhledem k nárokům, kladeným na tento typ 
studie) velmi vhodně zvoleno téma a adekvátně byly vybrány také metodologické nástroje při jeho 
zpracování. Autorka velmi přehledně formuluje cíle práce a už její úvodní úvahy naznačují, že si je 
dobře vědoma limitů v rámci problematiky vlivů historických avantgard na moderní umění druhé 
poloviny 20. století. Tomuto faktu Jitka Šosová od začátku přizpůsobuje výběr výtvarných umělců a 
správně zdůrazňuje zásadní roli teoretiků – především Miroslava Lamače a Jiřího Padrty – v rámci 
recepce Malevičova díla a myšlenek v českém prostředí 60. let.

V obecnějších úvodních kapitolách se autorka zamýšlí nad specifiky českého vývoje 
moderního umění 19. a 20. století, která předznamenala určitou rezervovanost vůči radikálním 
stanoviskům ruského avantgardního nepředmětného umění. Zcela správně zdůrazňuje tíhnutí 
českého prostředí k různým formám romantismu, odrážejícím se také v lyrismu a poetičnosti 
moderních a avantgardních směrů první poloviny 20. století. Generalizace tohoto typu je v práci 
opodstatněná – autorka chce zdůraznit odlišnost situace českých konstruktivistických tendencí 60. let 
ve srovnání například s polským uměním, kde naopak měli podobně orientovaní umělci ve stejné době 
dobré zázemí ve vlastní národní tradici. Snad pro některou další studii autorky by však mohlo být 
přínosné subtilnější rozlišení české situace a částečné smíření ostře formulovaných rozporných 
tendencí – ani v českém prostředí totiž nemusely být v naprostém protikladu neoromantická a 
symbolistní rezidua s úsilím o přísný řád geometricky zaměřené nepředmětné malby. Vždyť i autorkou 
zmiňovaný František Kupka vycházel v počátcích svých pokusů s nepředmětnou malbou z některých 
svých zkušeností se spiritismem a antroposofií, tedy s oblastmi, kterými se zabýval v době svých 
symbolistních začátků. Důkazem, že české prostředí se nemuselo vždy dobrovolně uchylovat k 
neoromantismu a lyrismu, a že v české moderně existují osobnosti usilující o stanovení závazného 
řádu a konstrukce (byť ne na půdorysu nepředmětné malby), je také předčasně zemřelý Bohumil 
Kubišta. 

Zájem o témata typická pro symbolismus a neoromantismus – o spiritismus a medijní umění – 
měl ostatně prokazatelně jeden z hlavních teoretiků konstruktivistických tendencí, Arsén Pohribný, 
který svůj výklad nové citlivosti s těmito fenomény (byť ne explicitně) spojoval a zdůrazňoval v 
souvislosti s nimi význam jejich “mimosmyslového poselství”.

V části práce, ve které autorka vybírá z Malevičova suprematismu některé zásadní momenty a 
s nimi pak spojuje realizace českých umělců 60.let, nacházíme vynikající analýzu uměleckého 
materiálu, ale také syntetizující propojení s teoretickými texty. Jak již bylo řečeno, autorka pracuje s 
Malevičovými původními texty (i když ve slovenském překladu), a když využívá interpretací 
Malevičových myšlenek z pera Jiřího Padrty, je to zcela opodstatněné, protože Padrta zde pro české 
prostředí podal kongeniální intelektuální výkon. Také autorka hodnocené práce musela zůstat v celé 
své studii intelektuálně bdělá, protože zvolila koncepci a členění práce naprosto vylučující jakoukoliv 
mechaničnost při zpracování. Dokonale obstála a občasné opakování některých charakteristik 
jednotlivých umělců, ke kterým se kvůli zvolené koncepci opakovaně vrací, je jen drobným detailem. 

Autorka se nenechala v práci zlákat jednoduchým modelem „inspirátor – následovník“ a 
nebála se vztah českého umění 60. let k Malevičovu odkazu problematizovat. O to cennější jsou 
poznatky, ke kterým v práci dospěla.

Bakalářskou práci Jitky Šosové jednoznačně doporučuji k obhájení.

V Praze dne 9.9.2011 doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.


