
Posudek bakalářské práce Anny Pogranové : 

VNÍMÁNÍ UMĚNÍ V ČESKÉ KULTUŘE NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ 

 

 Anna Pogranova zpracovává tématiku ve vymezeném období a kontextu: svou práci 

zaměřila na umění ve smyslu umění výtvarného, a zároveň také na vnímání tohoto umění 

jakožto smyslový prožitek vyvolávající subjektivní vjemy a emoce. Proto na úvod své práce si 

vymezila základní kritéria, k nimž patří i definice „modernosti“ v umění, kdy používá 

kritérium „moderní“ jakožto opak k akademismu dané doby. Na pozadí historických zvratů se 

ve výtvarném umění ideje oprostily postupně od hávu romantismu a samotní umělci dokázali 

rychle reagovat na požadavky a potřeby nové doby.  

V další kapitole své práce nastínila vývoj výtvarného umění ve Francii v období od 

Revoluce až do poslední čtvrtiny 19. století, kdy oficiální výstavy, tzv. Salony, později 

doprovázené i menšími samostatnými výstavami a prezentacemi nepřijatých děl, odmítnutých 

akademickými komisemi, dovolily obrovským masám návštěvníků seznámit se s dobovou 

produkcí zejména obrazů a soch, přičemž se do širokého povědomí dostávala i umělecká 

kritika, která břitce glosovala i oceňovala veškeré nové počiny – např. tehdy nedoceněná díla, 

později označená jako impresionismus, dnes patří k základům toho, co dodnes nazýváme 

moderním uměním.  Následně shrnuje další postimpresionistické stylové vývojové typy až do 

počátku 20. století, které zejména v malbě pomáhaly překonat tradiční pohled na svět v 

historickém kontextu měnící se společnosti v Evropě včetně nacionalistických tendencí.  

Situace v Čechách byla poněkud komplikovanější, zejména s ohledem na historický 

vývoj a stav společnosti v Rakousko-Uhersku. Většina moderních tendencí byla importována 

právě přes Francii, ale bez dostatečné znalosti podnětů a vývojových peripetií, nedostatečná 

informovanost vedla obecné povědomí k chápaní těchto tendencí jakožto něčeho cizího, 

naopak nově se upevňující buržoasie se více přimkla k historismu, přičemž v umělecké obci 

se objevuje i volání po přihlédnutí k tradici a po vytvoření „národního“ umění: na co by však  

mělo navazovat, je otázkou. Proto se české umění otevírá novým podnětům až v 90. letech, 

ale i pak se řada autorů po návratu ze zahraničí těžce vyrovnává s přijetím v domácím 

prostředí. Nová témata, spojená se změněnou existenční situací, novými filosofickými 

podněty, spolky, institucemi, našla odezvu zejména u mladých autorů: A. Pogranová sleduje i 

odezvy v tisku a kritice a také v rámci hodnocení tehdejší avantgardy v dějinách umění, 

Přitom reflektuje historickou situaci, kdy čeští umělci v rámci politickohistorického kontextu 

se snažili jednoznačně vymezit vedle rakouských a německých kolegů jako svébytná součást 

domácí umělecké scény. Popisuje historickou situaci a kontext významných výstav, vliv 



dobové teoretické literatury, ale činnosti spolků a institucí, který se násilně přerušil až 

vypuknutím I. světové války, jejíž následky vedly k obrovským změnám na mapě Evropy i 

světa i ve světě uměleckém – málo však reflektuje např. dobové umělecké manifesty spolků a 

přímé ohlasy výstav, teoretické spisy bratří čapků jsou výrazně pozdější. 

 Pro explicitní srovnání životního osudu i přijímání umělců ve společnosti si zvolila 

dva významné malíře přelomu 19. a 20. století, jejichž činnost hluboce ovlivnila i obecně 

sféru tehdejšího Československa až do období II. světové války. Jak Max Švabinský, tak 

Alfons Mucha byli nepopíratelné osobnosti své doby, jejichž dílo bylo buď jednoznačně 

přijímáno nebo zavrhováno, oba se prosadili i ve sféře tzv. užitého umění, avšak zejména 

v období první republiky (i později) byl Švabinský v Čechách obecně uznávaný na rozdíl od 

Muchy, který sice získal také významné zakázky, ale v Čechách byl doceněn až po své smrti a 

výtvarníky a kritiky byl přijímán rozporuplně (dodnes). Přitom na rozdíl od řady jiných 

výtvarníků po návratu do Čech Mucha zůstal věrný svému stylu a nepodlehl domácím 

požadavkům, jak vidíme na monografických výstavách některých dalších autorů této doby. 

 V další hlavní části práce se autorka soustředila na situaci ve Spojených státech a vliv 

japonského umění na evropské a české umění dané doby. Přes francouzské školení řady 

mladých umělců z USA se sběratelé i instituce ještě dlouho soustředili na starší a klasicky 

školené autory a teprve krátce před I. světovou válkou byl objeven impresionismus a další 

nové tendence a rovněž domácí auitoři. Japonské umění pak dalo nové podněty ve stylu, 

barevnosti i dekorativnosti už v poslední čtvrtině 19. století a záhy také se stalo objektem 

zájmu i v Čechách a někteří výtvarníci také již Japonsko osobně navštívili nebo byli jeho 

uměním ovlivněni. Japonsko se tak i pro Evropu i české území stalo v dané době zdrojem 

nových podnětů. Poněkud zde autorka pomíjí ostatní „exotické“ země: primitivní umělecké 

formy i např. výrazná barevnost mimoevropských kultur nebo vliv archeologických nálezů 

také patří ke zdrojům a vlivům moderního umění přelomu 19. a 20. století. 

 Autorka si na závěr ponechala otázku vnímání umění, a to z pohledu teorie. Umění 

bylo teoretiky vnímáno jako integrální součást života, spojené s jeho vývojem, avšak není jen 

prostým přenosem skutečnosti do obrazu, ale vlastně osobitou interpretací umělce, tj. divák se 

musí naučit vnímat, rozumět dílům, pochopit jejich dobový kontext a obsah. 

 Celkově lze říci, že diplomantka se velmi odpovědně vyrovnala se zvoleným tématem, 

využila řadu dostupné literatury a pramenů a dospěla k vyvážené interpretaci a srovnání 

významných dobových kulturněhistorických jevů. Doporučuji proto práci k obhajobě. 

V Praze dne 7. září 2013    
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