
Posudek 

na diplomovou práci Bc. Veroniky Fouskové Reflexe sexuality v díle Toyen 

z pohledu teoretiků/teoretiček umění 

 

Diplomová práce v rozsahu 54 stran bez literatury je rozdělena na dvě základní části, které 

autorka nazvala teoretickou a empirickou. I když sama upozorňuje na to, že se bude 

problematika obou částí prolínat, přece jen se mi jeví toto rozdělení jako zbytečné a matoucí – 

obě části totiž pracují s analýzou textů, rozdíl je pouze v tom, že ve druhé části Veronika 

Fousková seznamuje s výsledky své analýzy vymezeného korpusu textů o Toyen z let 1922-

1947, a porovnává je s texty, které vznikly po roce 1989. Autorka vysvětluje, proč zvolila 

období 1922-1947 tím, že právě tato léta ohraničují tvorbu Toyen v Československu (i když 

víme, že zde nepobývala kontinuálně), nevysvětluje však, proč si zvolila pro porovnání a 

detekci změny v diskurzu o Toyen ve vztahu k sexualitě právě rok 1989. 

Autorka diplomové práce si klade několik vzájemně propojených otázek: jaký je vztah mezi 

Toyen umělkyní a sexualitou reálné Toyen, jak se proměňují úvahy o Toyen v průběhu času, 

kdy se stala sexualita a gender Toyen pro uměnovědu tématem, zda oddělují teoretici/teoretičky 

Toyen od jejího díla, zda se promítá do interpretací její gender a sexualita či zda se liší pohled 

teoretiček od pohledu teoretiků (úvod). Podle mého názoru je těchto otázek příliš mnoho, a na 

některé z nich autorka ve své práci dostatečně neodpovídá. Možná je příčinou i skutečnost, že 

Veronika Fousková neexplikuje obsah pojmů, se kterými pracuje, resp. dostatečně neodděluje 

roviny analýzy (např. když vymezuje hlavní předmět své práce, píše: Jak se stavěli představitelé 

a představitelky avantgardy a surrealismu k sexualitě Toyen, resp. k sexualitě v jejím díle…tedy 

k čemu: k sexualitě skutečné Toyen, nebo k sexualitě v jejím díle?) Co se týče pojmů, autorka 

nevymezuje své chápání základního pojmu, s kterým pracuje, a to sexualita, ale nečiní tak ani 

v případě kategorií feminismus, gender, ženskost, erotika, touha, či dokonce queer touha (mohla 

by na obhajobě specifikovat, co míní queer touhou?). Čtenář/čtenářka je pak postavena před 

úlohu jaksi vytušit, co autorka těmito pojmy míní, neboť je zřejmé, že jejich význam není 

jednoznačný a intuitivně pochopitelný, a to ani, či možná právě pro ty, kteří se problematikou 

genderu zabývají. Autorka sice ví, že je mezi nimi rozdíl (píše, že není možné směšovat 

sexualitu a gender, s. 8), ale tento rozdíl nijak neartikuluje. Neuvádí ani to, jak chápe rozdíl 

mezi sexualitou a erotikou (či dokonce pornografií, s. 6), a jak se tyto termíny liší od pojmu 

touha.  

Není pochyb, že Veronika Fousková vykonala velký kus práce, že si velmi dobře osvojila jak 

problematiku Gender Studies, tak problematiku spojenou s Toyen, (o čemž svědčí seznam 

literatury, i anglické), že analyzovala velká korpus dobových textů, ve druhé části detailně 

popsala svou metodologii, že dokáže klást otázky, artikulovat vlastní názor a kultivovaně 

stylizovat. Práce je téměř bez chyb (pouze na s. 19 v 8 větě je pravděpodobně dvakrát slovo 

„spolu“, na s. 23 je „surrrealismus“ a poznámka velkými písmeny, na s. 34 „souvisloti“, na s. 

54 v Heptameronu novel a „v činu“ s malým č), citování je podle normy. Mnohá místa práce 

jsou velmi zdařilá (např. úvahy o smyslu toho, proč Toyen o sobě mluvila v mužském rodě, 



oblékala se tak, a snažila se vyvolat dojem, že rodina v jejím životě nemá místo, o vzniku jejího 

pseudonymu, o způsobu používání generického maskulina v textech o ní, a používání spojení 

Štyrský a Toyen a psaní o jejich textech, které Toyen signovala (a pravděpodobně se podílela i 

na jejich vzniku), o chápání „nové“ ženy v době, kdy Toyen žila, o zobrazení ženy 

v surrealismu, o surrealistickém chápání objektu, atd. Autorka často přichází s podnětnými 

postřehy, avšak samotnému předmětu práce, tj. reflexi sexuality v díle Toyen se soustředěně 

věnuje pouze na několika stranách práce (s výjimkami v textu jsou to strany 39 až 42). Na 

dalších stranách ji zajímá mnoho jiných, s tématem práce zcela nesouvisejících problémů (např. 

rozdíly v tvorbě Štyrského a Toyen, atd.). Dokonce i tam, kde je explicitně jejím tématem 

reflexe sexuality v díle Toyen, autorka je neurčitá: zahrnuje zde např. vyjádření Štyrského, že 

Toyen měla zálibu v dívčí kráse – nevysvětluje však, zda a jak je problematika krásy součástí 

sexuality a touhy (třeba latentní). 

Na závěr mám na autorku pár dotazů, které by měla zodpovědět na obhajobě: 

1/ na s. 9 píše, že „Všechny významné práce, které byly v českém prostředí o Toyen napsané 

po roce 1989, obsahují ve větší či menší míře feministickou interpretaci jejích obrazů“. Mohla 

by autorka specifikovat, jak chápe feministickou interpretaci obrazů? 

2/ na s. 25 píše, že k Freudovi přistupovala česká surrealistická skupina kriticky, z hlediska 

dialektického materialismu. Opět, mohla by vysvětlit, jak vypadá chápání Freuda z hlediska 

dialektického materialismu? Navíc, na další straně píše, že Teige přiznává psychoanalýze velmi 

důležitou úlohu, a další citáty z Teigeho svědčí spíše o následování Freudovy teorie než o její 

kritice. 

3/ Také mne zajímá, jak může autorka prokázat, že texty Teigeho, Seiferta, Mukařovského a 

Štyrského (s. 36) nevykazovaly interpretaci díla v souvislosti se znalostí výtvarnice? Možná to 

v textu nebylo explicitně vyjádřeno, ale nemůžeme uvažovat o tom, že jejich interpretace tím 

mohla být implicitně ovlivněna? 

4/ Mohla by autorka zdůvodnit své tvrzení, že „divák-muž se stává bezbranným vůči dílu 

umělkyně, které jej pohltí, ztrácí vládu nad obrazem“ (s. 40). 

5/ na s. 47 píše autorka o dvojí optice, jak je možné chápat módní tvorbu Toyen: vymezení té 

druhé optiky jsem však v textu nenašla. 

Závěr: 

Na základě výše uvedených připomínek, ale i kladů práce navrhuji, aby Bc. Veronika Fousková 

byla připuštěna k obhajobě a navrhuji klasifikovat její diplomovou práci Reflexe sexuality v díle 

Toyen z pohledu teoretiků/teoretiček umění známkou velmi dobře (2). 

 

 

V Ostravě 1. 2. 2014                                               prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.   


