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Posudek vedoucí práce na magisterskou diplomovou práci  

Veroniky Fouskové:  

 
Reflexe sexuality v díle Toyen z pohledu teoretiků/teoretiček umění 

 
  
Předkládaná diplomová práce Veroniky Fouskové patří podle mého názoru celkově do 

kategorie spíše slabších magisterských prací. Práce přináší původní téma a velmi 

zajímavé hypotézy, je jen škoda, že autorce se podle mého názoru nepodařilo vytěžit 

všechen potenciál, jež práce nabízí. Stylisticky je práce důkladně a pečlivě připravená, 

nicméně v některých zásadních ohledech je na hranici přijatelnosti, což silné momenty 

práce podkopává. I když kritický komentář a výtky směrem k diplomové práci jsou úlohou 

a povinností oponenta či oponentky, není možné nezmínit např. zcela formální záležitost 

rozsahu předkládané práce, která se s 58 stranami (včetně seznamu literatury) pohybuje 

na hraně únosnosti. Naštěstí je zároveň možné konstatovat, že obecně diplomová práce 

Veroniky Fouskové nabízí originálně postavené výzkumné otázky, obsahuje bystré 

analytické postřehy, vykazuje se plynulou argumentací, kultivovaným akademickým 

projevem a koncepční provázaností obou částí, jež rozsahové limity nahrazují a opravňují 

práci k obhajobě.  

 

Teoretická část práce dokládá, že autorka má načtený široký záběr relevantní odborné 

literatury, domácí i zahraniční produkce. To se ostatně projevilo hned při výběru tématu a 

směru práce, kdy byla autorka schopná artikulovat originální otázky právě proto, že měla 

dobře načtené kunsthistorické práce a umělecké kritiky o Toyen i kontextu její tvorby a 

věděla, kde je možné do nich vložit vlastní iniciatu a původní myšlenky. Vznikla tak práce, 

která netradičně mapuje a analyzuje nikoliv dílo Toyen samotné, jak je v odborných 

textech často zvykem, ale zaměřuje se právě na analýzu odborné umělecké kritiky, která 

o Toyen psala a stále píše, a hledá argumentační a interpretační závěry a posuny 

v pohledu na Toyen a její dílo, především pak na otázku sexuality (jak Toyen samotné, 

tak v jejím díle). V tomto ohledu je nutné vyzdvihnout nejen originalitu, ale i obtížnost 

úkolu a přístupu, který si Veronika Fousková ke své diplomové práci zvolila. Navzdory 

těmto nesporným kladům však v teoreticko-koncepční části postrádám jasné vymezení a 

definice pojmů a kategorií, se kterými autorka v práci pracuje, a to zejména v oblasti 

feministické a queer teorie. Metodologicky je podle mého názoru práce přesvědčivě 

vysvětlená, nicméně hloubka analytických závěrů v každé práci do značné míry stojí a 



 

padá s úvodním jasným vymezením a definicí pojmového aparátu a kategorií, s nimiž 

autor či autorka pracuje. V tomto ohledu tedy shledávám důležité omezení, jež Veronice 

nedovolilo rozvinout analytickou část práce do patřičné hloubky. Nastolené otázky jsou 

vynikající, jejich analytická výtěžnost je nicméně poměrně malá, jednak z důvodu jejich 

příliš širokého záběru a za druhé z důvodu nedostatečně definovaných termínů a 

kategorií, jež následně limitují interpretace a třeba i vzdorné čtení historických pramenů, 

jež autorka analyzuje.  

 

Práce se tedy dá také charakterizovat jako do určité míry rozporuplná, kdy obsahuje jak 

podprůměrné momenty (zvláště rozsahového charakteru), tak zcela adekvátní, až 

vynikající kvality. Z pohledu vedoucí práce bych na závěr ráda vyzdvihla skutečnost, že 

Veronika pracovala nesmírně iniciativně a samostatně, což sebou samozřejmě nese 

pozitivní i problematické důsledky. Přes všechnu autorčinu nezpochybnitelnou erudici 

v tématu, snahu a velmi poctivě odvedenou práci se podle mého názoru jedná o celkově 

slabší diplomovou práci, než je na naší katedře zvykem.  

 

Celkově tedy práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, nicméně jako výchozí 

hodnocení pro obhajobu navrhuji známku dobře.  
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