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KOMPARACE METODOLOGIÍ V RÁMCI ANALÝZY UMĚLECKÉHO DÍLA 

 

Autor si zvolil zložitú tému tak po obsahovej, ako i organizačnej stránke. Cesta komparácie rôznych 

prístupov, v tomto prípade metodológií dvoch výrazných teoretikov síce determinuje hranice, v 

ktorých sa má spracovanie témy pohybovať, ale zároveň vyžaduje od autora veľmi detailné, 

minuciózne až remeselné spracovanie myšlienkového univerza každého z analyzovaných autorov. 

Najma ak ide o tak silné osobnosti ako je U. Eco, ktorý v predkladanej práci predstavuje semiotické 

stanovisko v prístupe k umeleckému dielu a G. Didi-Hubermann s jeho nesemiotickým, 

anachronickým, fenomenológiou ovplyvneným pohľadom na vizuálny artefakt. Komparáciu si 

autor zvolil realizovať na stredovekom umení v prípade semiotiky, na  abstraktnom umení v prípade 

„hubermanovskej“ fenomenológie vizuálna. 

Otázka, ktorá sa vynára hneď v úvode je zrejmá: Je vôbec možné porovnávať oboch autorov? 

Vyskytujeme sa v oblasti súmerateľných perspektív, alebo hneď od počiatku, riskujeme spolu s 

autorom nebezpečné zjednodušenia, účelové priblíženia a metodologické kotrmelce? Na prvú 

otázku zatiaľ odpovedzme kladne a za to riziko, ktoré autor podstúpil mu patrí isté uznanie. 

Porovnávanie oboch koncepcií môžme považovať teda za legitímne, i keď autorova pozícia je o to 

náročnejšia, že komparácia nie je realizovaná na rovnakom umeleckohistorickom materiáli a ani 

teoretické stanoviská oboch skúmaných autorov nie sú formulované v rovnakých kontextoch. 

Táto disproporcia vnáša do textu diplomovej práce viaceré prekážky, ktoré sa nie vždy podarilo 

zdolať. V prípade Eca a predstavovaní jeho semiotického prístupu autor čerpá z obecne teoretických 

textov („Teória semiotiky“ a „Meze intepretace“), kde je primárnym analytickým materiálom text 

ako taký, prípadne teoretické pojmy (ikonizmus, podobnosť), a nie obrazové umelecké diela. Ak 

Eco načrie do oblasti umeleckých diel, vačšinou sa opiera o príklady zavedených historikov umenia 

(napr. o Gombricha – o ktorom autor práce mlčí a uvádza dané príklady ako Ecove, s. 24, 25), alebo 

sa vydá esteticko-filozoficky ladeným diskurzom charakteristickým pre jeho práce o stredoveku. 

Preto je nanajvýš diskutabilné spájať Umberta Eca s kunsthistorickým diskurzom, prípadne s 

ikonológiou, alebo ak tak autor práce činí (s. 26, 50), chýbajú k tomu pregnantné dôkazy. A propos 

ikonológia, je určite správne a zaujímavé spojiť túto analytickú metódu so semiotikou – do istej 

miery ide už o docela vychodenú cestu inými teoretikmi, ale podľa mojich znalostí nie U. Ecom. V 

podkapitole s nezmyselným názvom „semiotika ikonografie“ autor uvádza k problému ako hlavný 

prameň Ecove „Meze interpretace“, presnejšie text „Intentio lectoris: stav umění“, pričom uvedené 

parafrázy a citácie nemajú nič spoločné s Ecovym textom (s. 33, 34). Môžme sa len domnievať, či 

tieto zavádzajúce poznámky sú dielom nedôslednosti (citácie evidentne patria k textu A. Pottsa o 

„Znaku“), alebo účelnej manipulácie s čitateľom – pričom ani jedno, ani druhé autorovi nepridá ku 



cti. 

Základné východiská nesemiotického prístupu autor predstavuje s ohľadom na niektoré pojmy 

teoretickej konštrukcie G. Didi-Hubermana: anachronizmus, sčasti nachleben, a aura. Ide o 

relatívne vydarené kapitoly, ktorých poznatky sa autor usiluje následne ukázať na konkrétnej 

interpretácii diela Fra Angelica z pera skúmaného autora. Medzitým však venuje pozornosť 

stredovekej kultúre (Le Goff, Gurevič). Nakoľko je nosnou témou práce komparácia metodológii 

pri analýze umeleckých diel, sú rozsiahle pasáže venované stredovekému mysleniu, človeku a i. 

irelevantné. Pre porovnanie oboch koncepcií neprinášajú žiaden nový rozmer, alebo prinajmenšom 

marginálny: navyše sa autor neubránil miešaniu viacerých diskurzov (medievalistický, historický, 

filozoficko-estetický...), pričom prechody medzi jednotlivými platformami nie sú nijak elegantné. 

Autor sa akoby vydal cestou snahy o pochopenie stredovekého človeka a pritom sa odklonil od 

prijateľného analyticko-kritického jazyka, ktorým sa vyznačovali predchádzajúce kapitoly. 

Súvislostí, ktoré by sa pri takomto prístupe mohli objaviť, vyplynúť, sa čitateľ nedočká. Namiesto 

toho, ho vždy nemilo prekvapia prudké skoky medzi jednotlivými témami. Kapitola o analýze Fra 

Angelica je nakoniec sklamaním, ak uvážime, že pôvodný autor mu sám venoval 400 str. publikáciu: 

okrem teda lahko arogantných poznámok na adresu kunsthistorikov (kde by sa možno vyplatilo 

ocitovať typickú umeleckohistorickú analýzu Fra Angelicovho diela a nielen opakovať Didi-Hub. 

invektívy, v jeho kontexte absolútne pochopiteľné) nie je z poznámok často jasné kto hovorí, 

pôvodný autor, alebo autor práce (napr. v pasáži adresovanej čitateľovi, „Jak se s tím vypořádamé?“, 

s. 65). Rovnako zbytočné sa javia kapitoly venované súčasnému umeniu (kde hlavný zdroj, istá 

bakalárska práca, nesie vinu za banality typu „malíř maluje, protože ho k tomu svět nutí. Nutí ho, 

aby uspokojil potřebu, která v něm hlodá...“ atď., s. 69), ktoré majú uviesť čitateľa do Didi-Hub. 

analýz minimalizmu a konečne ukázať jeho odvahu skúmať na rovnakých stránkach trebárs dielo 

Donalda Judda a dielo Fra Angelica. To je mimochodom i fakt, ktorý by si zaslúžil vačšiu 

pozornosť, práve v kontexte pranierovaných kunsthistorikov, ktorí by sa tohto len ťažko dopustili. 

Heterogénnosť práce, celkový dojem istej neusporiadanosti, resp. neschopnosti udržať myšlienky a 

témy pevne v rukách završuje autor poslednou kapitolou o teórii pohľadu J. A(L)monta: miesto toho 

aby autor v závere uzatváral jednotlivé línie výskumu, otvára nespočet ďalších, či už novými 

pojmami a problémami (analógia, zrkadlo), alebo novými autormi (Freud, Lacan, Ehrenzweig, 

Bryson, ale i Goodman, alebo Sartre, ktorého koncepciu nám dokonca sľubuje, ale v texte sa 

nakoniec nikdy neobjaví, s. 81). Môžme sa domnievať, že je to dané voľbou východiskovej 

literatúry pre danú kapitolu (Aumontov Obraz je principiálne kompilačná práca s didaktickou 

ambíciou), alebo je to snaha o zaplnenie požadovaného počtu stránok DP využitím vlastných 

seminárnych prác na príbuznú tematiku. Ani v jednom z dohadov to však nepomáha rozvíjaniu resp. 

zavŕšeniu základnej línie práce. Autorova konklúzia nakoniec tiež nie je prekvapením: adekvátnou 



metodológiou pre analýzu „súčasného“ umeleckého diela je nesemiotický prístup, naopak 

stredovekého diela, semiotický prístup. 

Okrem týchto poznámok k obsahu predkladanej práce a jej výsledkom, s ktorými môžme 

polemizovať (minimálne by som k polemike doporučila aktuálne dielo českej medievalistky M. 

Bartlovej, Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou), uvediem zopár 

technických záležitostí. V prvom rade je to neprehľadná práca s literatúrou: okrem spomínaných 

nejasností okolo citácií U. Eca, nie je vždy jasné, či autor cituje, alebo parafrazuje, prípadne sa 

dopúšťa nepresností ( napr. v citácii bez úvodzoviek je v Ecovom originále pojem vizuálny, ale v 

práci sa objaví virtuálny, s. 82). Celkovo nedostatočný poznámkový aparát dopĺňajú medzerovité 

literárne pramene: okrem napr. chýbajúceho E. Panofskeho, ktorého ikonológii autor venuje dosť 

priestoru, by sa dala očakávať lepšie zvládnutá rešerš v oblasti oboch nosných autorov (trebárs 

preložené články, rozhovory v českých a slovenských periodikách, najma v prípade jazykovo menej 

prístupnému DH). Zlatý klinec uvedeným námietkam dodávajú preklepy v menách autorov: Deluéz 

(16), Sausser (19), Wartburg (46), Francatel (50), Ehrernzwei (77), Almont... a konečne chýbajúce 

„tečky“ na konci paragrafov. 

Napriek nedostatkom práce, si cením autorovu odvahu pustiť sa do úvah na poli metodológie a 

preto doporučujem prácu k obhajobe a navrhujem známku 3. 

 

V Prahe, 20.10. 2012 

Mgr. R. Šafaříková, PhD. 

       


