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V úvodu práce studentka sebe samu charakterizuje jako idealistickou osobu, vČĜící ve 

spravedlnost a rovné pĜíležitosti pro všechny. Tím pĜedjímá i téma své bakaláĜské práce, ve 
které se zabývá problematikou genderu zasazenou do svČta umČní. 

 
Práce je rozdČlena na þást teoretickou a praktickou. V teoretické þásti se nejprve 

vČnuje teorii genderu, konstrukci genderu na základČ pohlaví, dále pak postavení žen ve svČtČ 
umČní a z tohoto úhlu pohledu i na umČní a internet. 

V první podkapitole teoretické þásti práce nazvané Pohlaví a gender se vČnuje 
základní kategorizaci lidských tČl na muže a ženu a budování genderu jako souboru vlastností, 
které pĜisuzujeme konkrétnímu pohlaví a jejich adekvátním projevĤm. Studentka se opírá o 
relevantní odborné texty a Ĝeší problematiku binárního dČlení pohlaví na mužské a ženské, 
pĜiþemž si všímá pĜípadĤ, které ve své „abnormálnosti“ nelze zaĜadit ani do jedné kategorie, 
kterou charakterizujeme jako muže a ženu. Zabývá se i nejistotou takovéhoto jedince 
z hlediska hledání vlastní identity a genderové role. Zde konstatuje, že biologické dČlení na 
dvČ pohlaví má své hranice neboĢ nepoþítá s „abnormálními“ jedinci. Studentka poté zmiĖuje 
další vČdní discipliny, které gender zkoumají jakými jsou psychoanalýza a sociologie. 
Studentka si všímá dvou novČjších sociologických studií 2. poloviny 20. století, které se 
genderu vČnují. První je strukturální funkcionalismus a jeho androcentrická tradice, t. j. 
nadĜazenost mužského pohlaví ženskému, vþetnČ evoluþní teorie þlovČka-lovce a upozorĖuje 
na kritický pĜístup k této teorii, kdy „pĜirozená“ dČlba práce nevycházela z biologických 
daností, ale z myšlenkových konstrukcí pohlaví a genderu. Studentka upozorĖuje na fakt, že 
strukturální funkcionalismus, díky spoleþenským pohybĤm v šedesátých letech v Americe 
(nespecifikuje jakou Ameriku, má na mysli patrnČ USA), již neobstojí a je nahrazován 
feministickou teorií genderu, která zkoumá otázku nerovnosti mezi pohlavími i dĤsledky 
spoleþenské determinace v pĜíležitostech uplatĖování muže a ženy. Studentka konstatuje, že 
feministické teorie pracují celostnČ (zastoupena jsou obČ pohlaví) a analýzy jsou provádČny 
proporþnČ, navíc zohledĖují jak objektivní ta subjektivní hlediska. 

V další podkapitole se Eliška Vokounová vČnuje genderovým stereotypĤm. NejdĜíve 
definuje stereotyp jako takový a dále pak konstatuje, že stereotypním pĜedstavám reálné 
vlastnosti jedincĤ þasto nemusí odpovídat. V této souvislosti zmiĖuje i masová média, která, 
podle jejího názoru, þasto upevĖují generalizované názory na to, jak se rĤzné skupiny lidí 
mají chovat. Stejné pĤsobení pĜisuzuje i rodiþĤm, kteĜí na své dČti, v rámci výchovy, pĜenášejí 
zavedené genderové stereotypy. Zde konstatuje, že každá spoleþnost je založena na tomto 
institucionalizovaném pohlavnČ-genderovém systému. V naší kultuĜe v této souvislosti 
charakterizuje jasnČ zavedené atributy vázané na muže a ženu. UpozorĖuje na komplikace, 
které takto postavený pohlavnČ-genderový systém sebou, pĜedevším pro ženy, pĜináší. 
KonkrétnČ pak, jak nutnost plnit takto nastavená genderová kritéria nemusí obČma pohlavím 
vyhovovat. 

V druhé podkapitole druhé kapitoly se studentka zabývá umČním a genderem. 
NejdĜíve se snaží definovat pojem umČní a konstatuje, že se jedná o pomČrnČ tČžký úkol. Zde 



zmiĖuje tĜi pojmy, které staví vedle sebe – umČní, kýþ, design. Nemyslím si, že lze s tČmito 
pojmy takto vágnČ pracovat. Už jen proto, že umČní jako takové se za urþitých podmínek, 
mĤže stát kýþem, na druhou stranu kýþ mĤže být, opČt za urþitých podmínek, umČním, design 
mĤže být umČním, designem i kýþem atd. Chápu, že ve snaze o zjednodušení si studentka 
vypomáhá obecnou definicí umČní, kterou þerpá z Ottova slovníku  nauþného (!): „umČní je 
druh lidské tvorby þi chování vyžadující jistou zruþnost v dané oblasti“. Možná, že by tato 
definice, þi spíše heslo ze slovníku, který vycházel v letech 1888 – 1909, byla obhajitelná 
v pĜípadČ, že by se bakaláĜská práce zabývala jiným tématem z té doby, nikoli souþasným 
vztahem umČní a genderu, a umČní by netvoĜilo platformu pro genderové bádání 
v probematice, která je cílenČ právČ na tuto oblast úzce navázána. Vzhledem k tomu, že se 
v praktické þásti práce však právČ problematice umČní a genderu vČnuje, navíc pracuje 
s konkrétními díly, která se nesnaží charakterizovat z hlediska jejich možného zaĜazení a 
zhodnocení a pracuje s nimi bez jakékoli, alespoĖ základní specifikace, která by je definovala 
jako umČlecká díla, vidím v tomto pĜístupu problém. PĜedpokládal bych, že se problematice 
definování umČní bude vČnovat stejnou mČrou jako se vČnuje genderu. Problematikou 
definování umČní, resp. problematikou udČlení statusu umČleckého díla konkrétnímu artefaktu 
se zabývala a stále zabývá Ĝada teoretikĤ a historikĤ umČní, filosofĤ, ale v širších 
souvislostech i sociologĤ a kulturních antropologĤ. Z frekventovaných jmen, jejichž texty 
jsou snadno dohledatelné, je možné uvést autory, jakými jsou, namátkou, napĜ. R. Huyghe, G. 
Dickie, A. Danto, M. Weitz, J. Chalupecký, J. MukaĜovský, P. Rezek, M. PetĜíþek, J. F. 
Lyotard, R. Scruton, J. Clair, J. Aumont, Z. Bauman, T. Kulka a další a další. O definování 
umČní se ve svých subjektivnČ koncipovaných textech, aĢ již samostatných þi souvisejících 
s konkrétními díly pokoušela i Ĝada umČlcĤ (opČt namátkou pár pĜíkladĤ – E. Delacroix, P. 
Cézanne, V. van Gogh, P. Klee, P. Mondrian, V. Kandinskij, F. Kupka, M. Rothko, A. 
Martinová, E. Kmentová a opČt další a další). Myslím, že alespoĖ z hlediska základní 
orientace se studentka mČla o nČkterých teoriích a myšlenkách zmínit.  

V druhé podkapitole druhé kapitoly práce se studentka dále zabývá otázkou, proþ 
neexistovaly žádné velké umČlkynČ. Zde vychází z eseje o umČní Lindy Nochlinové 
s konstatováním, že velké umČlkynČ v historii západní kultury (zde má na mysli období pĜed 
19. stoletím) existovaly, jen jim nebyla vČnována pozornost. V této souvislosti zmiĖuje knihu 
Martiny Pachmanové Neviditelná žena. Dále se vČnuje druhé vlnČ feminismu, 
zmiĖuje Virginii Woolfovou, Simone de Beauvoir. NáslednČ studentka pĜechází k internetu 
jako k novému mediálnímu fenoménu, charakterizuje ho, vþetnČ krátkého historického 
exkurzu, v dané souvislosti pĜipomene období analogových médií a McLuhanĤv „elektrický 
vČk“. V podkapitole 2.3.1. se zabývá umČním na inernetu a s odkazem na kubismus 
(interpretace McLuhena) struþnČ charakterizuje principy vnímání skuteþnosti pomocí jejího 
posloupného naþítání a následné promČny v možnost vnímání simultánního. Internet 
charakterizuje jako prostor þi prostĜedí umožĖující formou sdílení svobodnou prezentaci a 
komunikaci, kde rozdíl pohlaví nehraje žádnou roli. S digitálním umČním a internetem tak, 
podle studentky, pĜichází doba nových pĜíležitostí prezentace vlastních dČl umČlkyním, stejnČ 
tak jako umČlcĤm. Z hlediska genderu vidí studentka výhodu vzájemného sdílení na 
mezinárodních sítích i komunikaci vedenou v angliþtinČ, kdy identifikace pohlaví podle jmen 
je v prvním plánu prakticky nemožná nebo alespoĖ obtížná. 

V další podkapitole studentka seznamuje se sociální sítí DeviantArt, která se stane i 
základní rovinou z níž vychází ve své praktické þásti t. j. v pĜípadové studii.  

Eliška Vokounová sama výtvarnČ tvoĜí, sama sebe pĜedstavuje jako umČlkyni a v této 
poloze se ukotvuje díky pĜíslušnosti k mezinárodní spoleþnosti sítČ DeviantArt. RozhodnČ 
bych si nedovolil jakkoliv hodnotit dílo Elišky Vokounové. Jen jsem velmi rozpaþitý z toho, 
s jakou jistotou jsou díla prezentovaná na stránkách DeviantArt oznaþovaná jako díla 
umČlecká. Nechci se zabývat þeskými významy názvu sítČ,  chápu, že, alespoĖ z toho, co jsem 



si mČl možnost na tČchto stránkách prohlédnout i z charakteristiky, jak tato skupina sama sebe 
definuje, se jedná o skupinu lidí do urþité míry specifickou. NepĜíliš tomu rozumím, ale 
specifiþnost této konkrétní skupiny þítající velké množství tvĤrcĤ z celého svČta není 
z hlediska mého úhlu pohledu vĤbec dĤležitá. Spíše mne zaujala skuteþnost, že toto 
spoleþenství využívá absence solidního a, prosím aĢ se Eliška Vokounová nezlobí, 
objektivnČjšího zhodnocení prezentovaných dČl. ObjektivnČjšího s ohledem na vážnČjší 
komparaci dČl, kdy nutnou souþástí tohoto porovnávání je pĜedevším kontinuita umČní jako 
jednoho ze segmentĤ kulturního a historického vČdomí, vþetnČ vazeb na tradici. PodrobnČ se 
tomuto problému vČnuje napĜ. Roger Scruton ve své knize Estetické porozumČní, Jean Clair 
v Úvahách o stavu výtvarného umČní – OdpovČdnost umČlce, Tomáš Kulka v knihách UmČní 
a falzum a UmČní a kýþ, Pierre Francastel v MalíĜství a spoleþnost – Od renesance ke kubismu, 
Zygmunt Bauman v Tekuté modernitČ, Tekutých þasech a Tekuté lásce a další.  

V praktické þásti práce, pĜípadové studii, studentka na nČkolika pĜíkladech ukazuje jak 
hodnocení výtvarných dČl z hlediska identifikace autorství, z pohledu pozorovatele, podléhá 
zavedeným genderovým stereotypĤm. I tato þást práce, stejnČ jako kapitoly teoretické práce, 
které jsou vČnovány problematice genderu, mi pĜijde, co se týká metodologie i formálního 
zpracování, velmi peþlivČ a systematicky vedená. S výsledky studie nelze nesouhlasit, myslím, 
že pomČrnČ pĜesvČdþivČ mohou, ale pouze na daném pĤdorysu, odrážet souþasnou realitu. 
Pozastavil bych se nad výbČrem dČl pro výzkum (reprodukovaný v pĜíloze bakaláĜské práce), 
která zastupují pouze segment umČní, prezentovaný v rámci zábČru sítČ DeviantArt. Ze 
stejného prostĜedí studentka vybrala i respondenty. Pokud by výstupem studie mČly být 
objektivnČji pĜijatelné výsledky, pĜedstavuji si širší zábČr výzkumu. Nejsem si jistý, zmínil 
jsem se þásteþnČ o tomto problému výše, zda má vĤbec smysl postavit výzkum na pĤdorysu 
jehož obsahem je prezentace urþitého segmentu – z mého pohledu spíše popkultury, nikoli 
umČní, aniž by se badatel zamýšlel nad definicí tohoto segmentu. PrávČ pĜi pohledu na díla, 
která jsou prezentovaná na stránkách DeviantArt, bych oþekával, že studentka FHS by mČla 
bČhem studia získat kompetence (které má státní zkouška také, mj. ovČĜit), kdy a proþ se 
výsledky lidské kreativity mohou zaþleĖovat do systému umČní, kultury – popkultury, kýþe 
apod. Chybí mi tu alespoĖ nČjaký filtr. Vím, že teć samozĜejmČ narazím, je to cenČná výhoda 
sociálních sítí, kde jakákoliv filtrace je vnímána jako potenciálnČ diskrimunující. Pak by 
ovšem tato konkrétní síĢ sama zasloužila stát se pĜedmČtem výzkumu a teprve pak prostorem 
nabízejícím konkrétní položky pro další seriózní bádání. Stejný problém mám i se zpĤsobem, 
jak se vybraní respondenti k dílĤm staví a jaká kritéria pĜi hodnocení dČl pĜi snaze 
identifikovat pohlaví autora používají. SamozĜejmČ, studentka se soustĜedí na problematiku a 
postižení zavedených genderových stereotypĤ, to je hlavní téma její práce. Tam si, myslím, že 
práce, do urþité míry zadání naplĖuje. Zaráží mne však skuteþnost, proþ tuto genderovou 
problematiku Ĝeší právČ v tomto úzkém profilu, který je specificky nastaven. Argumentem zde 
mĤže být právČ otevĜenost této sítČ a rovnoprávná pĜístupnost obČma pohlavím pohybujícím 
se v oblasti umČlecké tvorby. Pokud jsem dobĜe pochopil, práce si klade ve své badatelské 
þásti za cíl objektivizovat konkrétní genderové stereotypy ve vztazích genderu a umČní. Na 
jedné stranČ je tu snaha o získání objektivních výsledkĤ, na druhé však velmi subjektivnČ 
vybíraný materiál pro výzkum (výbČr dČl, výbČr respondentĤ). Proþ si tedy nepoložit otázku, 
zda není tato snaha držet se pouze tohoto prostoru trochu krátkozraká, možná zavádČjící. Je 
pravdČpodobné, že v momentČ, kdy bychom si rozšíĜili úhel pohledu a zabrali v nČm umČní 
v rámci širšího spektra výtvarné umČlecké tvorby, mohli bychom se dobrat i ponČkud jiných 
výsledkĤ. Zda by nebylo smysluplnČjší a prokazatelnČjší vést výzkum v prostoru, kde se lze 
nad umČním a umČleckou tvorbou zamyslet hloubČji, zabývat se hloubČji konkrétními díly, 
snažit se o pochopení skuteþného sdČlení a hledat skuteþnou obsahovou náplĖ. UvČdomuji si, 
že v práci Elišky Vokounové jde o zkoumání pĜetrvávajících genederových stereotypĤ, které 
lze skuteþnČ dobĜe vysledovat v reakcích a hodnoceních vybraných respondentĤ. Velmi 



povrchní soudy respondentĤ však odpovídají charakteru jim pĜedkládaných dČl. VýbČr 
respondentĤ a struktura dotazníku nezohledĖuje jak vČkové kategorie, tak, a to vnímám jako 
velký nedostatek, jejich vzdČlání, profesní zamČĜení, zohlednČní kulturního prostĜedí, ve 
kterém se pohybují atd.  

Studentka pĜedkládá studii vČnující se genderu a umČní. V uvedené literatuĜe však 
není ani jedna publikace vČnující se problematice umČní, možnostem poznání a souþasnČ 
emotivní percepce umČleckého díla, snahám o jeho uchopení, zasazení do širších souvislostí a 
z toho vyplývajících dĤsledkĤ pro pochopení dalších rovin díla. ěešení genderové 
problematiky na vymezeném pĤdorysu, který je fakticky neobsazen, sice pĜinese, jak je vidČt, 
urþité výsledky, ale chybí tu rovnocenný vztah položek, které k výzkumu studentka 
shromažćuje. Myslím, že studentka s umČním jako fenoménem zachází ponČkud 
nezodpovČdnČ. 

Eliška Vokounová dČlí respondentĤm pĜedkládaná díla na nČkolik kategorií. Jsou to 
tradiþní média, digitální média, fotografie a fotomontáž. Vzhledem k tomu, že DeviantArt 
prezentuje díla pomocí digitální techniky, nejsem si jist, zda výše uvedená struktura dČlení 
není chybná. PĜedevším tzv. tradiþní média a pĜevážnČ tedy díla existující fyzicky, mohou být 
ve virtuálním prostoru pouze zprostĜedkována. Jde tedy o pouhou základní informaci, která o 
díle nevypovídá prakticky nic. Naopak digitální média jsou souþasným svébytným nástrojem 
využívaným v umČlecké tvorbČ, kdy vlastní prezentace díla specifiþnosti tohoto nástroje 
odpovídá a využívá ho. Fotografie, tak jak ji mĤžeme vnímat v souþasnosti v její ambivalentní 
poloze virtuálního i fyzického objektu stojí nČkde na pomezí, stejnČ tak fotomontáž (viz Petra 
Trnková – Fotografie po dČjinách umČlecké fotografie in: M. Filipová, M. Rampley – 
Možnosti vizuálních studií). Pokud umČlecké dílo vzniká v rámci digitálního tvĤrþího procesu 
s tím, že je koncipováno pro virtuální prostor a je s ním v rámci jeho prezentace v tČchto 
intencích nakládáno, je vše poĜádku. Dílo je dále sdíleno v rámci pĜedem pĜedpokládané 
variability, která dopĜedu poþítá s rĤznČ velikými, rĤznČ kvalitními a rĤznČ kalibrovanými 
monitory, vþetnČ telefonních displayĤ, s projekcí apod. Problém však vidím v mechanickém 
pĜenosu takového díla na fyzickou podložku (pokud nejde ovšem o pouhé informativní 
reprodukování) a uvedení do komerþního prostoru, kde se cena Ĝídí kvalitou podložky a 
formátem, resp. rozmČry. Takovéto dílo mĤže, v rámci fyzické prezentace, sloužit jako 
dekoraþní prvek zdobící konkrétní prostor, ale obrazem se nestane (podobnČ se ovšem to 
samé dČje i u relativnČ kvalitní fotografie, která projde podobným procesem mechanické 
manipulace, viz desítky ManhattanĤ a LondýnĤ rĤzných velikostí v prodejnách IKEA). V této 
souvislosti bych rád pĜipomnČl knihu Miroslava PetĜíþka Myšlení obrazem. 

JeštČ jednu výtku si nemohu odpustit. Souvisí s absencí literatury týkající se umČní. 
S urþitým nutným pĜehledem v oblasti výtvarného umČní souvisí i základní pojmosloví, které 
by mČlo být správnČ užíváno. Spojení „kreslit obraz“ (str. 28) je chybné. Pokud se užije 
v pĜeneseném slova smyslu, napĜ. vykreslení obrazu (o nČþem), tak proti tomu nelze nic 
namítat. U konkrétního díla/obrazu, kde jsou užity i malíĜské prostĜedky, vþetnČ práce 
s barvou, se jedná pĜi definování díla o skuteþnou chybu, kterou by si þlovČk pohybující se 
v oblasti umČní nemČl dovolit. Jednodušeji Ĝeþeno, kresba se kreslí, obraz se maluje. 

Nakonec mám ještČ jednu poznámku – téma k úvaze, která by mohla jít, myslím si, že 
však jen zdánlivČ, proti smyslu této bakaláĜské práce. PĜi poznávání a vnímání výtvarného 
umČleckého díla pozorovatel komunikuje s konkrétním obrazem, sochou apod. (problematiku 
poznávání (studium) a vnímání (punktum) umČleckého díla Ĝeší napĜ. Roland Barthes ve své 
knize SvČtlá komora – Poznámka k fotografii). Osoba autorky/autora ustupuje do pozadí a pĜi 
percepci díla se na ni nesoustĜedíme, resp. ji v tomto procesu nevnímáme, nepotĜebujeme, 
není pro nás objektem pro komunikaci.   

Prohlížíme-li si Caravaggiovy obrazy, které jsou nabité obsahem až na hranici 
snesitelnosti, obrazy které jsou jemné, nČžné i velmi drsné souþasnČ, obrazy, kde forma sdílí 



obsah a souþasnČ obsah sdílí formu, primárnČ nás nezajímá, jaký byl Caravaggio þlovČk. 
PodobnČ jako o tom neuvažujeme pĜed Mapplethorpovými fotografiemi mužských aktĤ, které 
patĜí v oblasti umČlecké fotografie mezi jedny z nejpĤsobivČjších zobrazení mužského tČla, 
jak v jejich estetické, pĜedevším však obsahové kvalitČ. 

 
Rád bych studentce položil tĜi otázky: 
1) Zda by mohla blíže charakterizovat pojem „svČt umČní“. 
2) Z jakého zdroje þerpá, když konstatuje, že v oblasti výtvarné tvorby rozlišujeme 

mezi umČním, kýþem a designem? 
3) Proþ se nesnažila, stejnČ tak jako gender, genderové stereotypy, internet, síĢ 

DeviantArt a další, charakterizovat i pojem umČní? 
 
Práci doporuþuji k obhajobČ – nemohu hodnotit pasáže vČnované genderu, avšak v té 

þásti, kde se vČnuje umČní, postrádám v textu i pĜístupu k umČlecké tvorbČ i k výbČru 
respondentĤ teoretické zakotvení a odpovídající práci s pojmy. Z mého pohledu pĜedložený 
text úplnČ nesplĖuje deklarované téma a cíle práce, a proto ji hodnotím stupnČm dobĜe až 
nedostateþnČ. Své hodnocení upĜesním až po zodpovČzení výše uvedených  otázek v rámci 
obhajoby. 

 
 
 
V Praze dne 8. 9. 2013 
Jaroslav J. Alt 
 
 

 
 


