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    Tématem posuzované disertační práce se pro Mgr. Lucii Váchovou stala sociální 

témata v nedávném českém umění. Doktorandka se zaměřila na umělecké projekty, jejichž 

autoři používají, jak sama proklamuje, jazyk konceptuálního a akčního umění. Její zájem je 

soustředěn na projekty, které záměrně zasahují do mimouměleckého světa a mají širší socio-

politický dopad. Jsou to umělecká díla analyzující sociální podmínky života, vztah člověka a 

přírody, ale hlavně mocenské a ekonomické vztahy. 

 Úvodem v práci doktorandka vysvětluje některé základní pojmy, odkazuje k historii 

sociálně orientovaného umění a nejdůležitějším výstavám, dále pak v rychlém přehledu uvádí 

teorie spojené s pojmy politického a angažovaného umění. Hlavní část práce je soustředěna 

do čtyř kapitol, které sledují primární témata českého gendrově, sociálně, politicky a 

ekologicky angažovaného umění na úctyhodných 200 stranách. Doktorandce se podařilo na 

pozadí dramatických politických, společenských a ekonomických změn zmapovat práci 

nejvýraznějších figur a skupin na české scéně za posledních 25 let.  

Práci považuji za seriózní v tom smyslu, že se doktorandka opravdu poctivě věnuje 

mapování sledovaného fenoménu na české výtvarné scéně. Její slabší stránky vidím 

v koncepci práce a jejím zpracování, jemuž vládne princip popisu bez výraznější snahy po 

srovnání, podrobnější analýze či interpretaci. Závěry práce jsou v rovině konstatování 

vyplývajících z popisu. 

Největší slabinu vidím v samotném omezení práce na konceptuální a akční umění. 

Autorka se vymezení těchto pojmů v podstatě nevěnuje, neobjasňuje, jak se po formální 

stránce tento jazyk výtvarného umění po roce 1989 proměnil, ani se významněji nevztahuje 

k jeho historii. V historickém diskurzu do 20. století mezi sociálně orientovanými projevy 

dokonce zmiňuje řadu umělců a umělkyň pracujících v tradičních médiích: např. Michael 

Rittstein, Kurt Gebauer, Eva Kmentová, Adriena Šimotová, Olbram Zoubek. A naopak 

s příklady z akčního a konceptuálního umění se vyrovnává v podstatě povrchně. Českému 

konceptuálnímu umění se v historickém přehledu takřka nevěnuje, a pokud se věnuje akčnímu 

umění, snaží se spíše ukázat jeho omezený sociální záběr. Knížákově Manifestaci pospolitosti 
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se věnuje pouze v jednom odstavci a jeho další pokusy o intervenci do společenských a 

politických struktur tehdejšího světa pomíjí bez povšimnutí. I v případě akcí Jana Mlčocha 

nebo Petra Štembery, které na konci 70. let reagovaly na politickou situaci doby, se omezuje 

na stručný výčet. Nijak nerozebírá jejich formu, ani neinterpretuje jejich poselství.  

Přestože je zřejmé, že se doktorandka pokusila opravdu plošně zmapovat všechny 

možné sociálně orientované projevy v českém umění 20. století, vzhledem k extenzivnosti 

svého záběru nemohla dát prostor hlubší analýze jednotlivých tendencí. Považuji to za škodu, 

protože třeba srovnání podmínek sociálně orientovaného přístupu k umění Vladimíra 

Boudníka s porevolučními projekty by mohlo mnohem lépe odhalit kardinální změnu 

diskurzu.  

V rámci jednotlivých kapitol doktorandka popisuje v širokém záběru jednotlivá díla, 

nicméně rozšiřuje výčet projektů o sondy do zahraničního umění, což v úvodu výrazně chybí 

a to na poli historie, tak i teorie. Vzhledem k tematické orientaci kapitol dochází k tomu, že 

v textu skáče od jednoho díla k dalšímu bez jasnější logiky, ať už chronologické nebo 

formální. Snaží se totiž rozebírat v rámci jednotlivých témat dílo každé z uměleckých 

osobností vcelku, což pak dále limituje možnosti komparace a analýzy celkového kontextu. 

V jednotlivých kapitolách naprosto postrádám analýzu formálního vývoje umění, formy 

uměleckého díla a procesu jeho vzniku a estetického vyznění. Tyto otázky jsou pro 

doktorandku evidentně upozaděny zájmem o obsah a především sociální významovost 

uváděných děl.  

Stejně jako v úvodu, tak i v hlavní části práce je největší slabinou malé teoretické 

ukotvení tématu a hlavně nelogické vymezení, které zaznívá už v samotném názvu: Sociální 

témata v projektech českého konceptuálního a akčního umění. Považuji to za zavádějící, 

protože doktorandka se v podstatě věnuje sociálním tématům v současném postkonceptuálním 

umění, které s konceptuálním a akčním uměním často nemají nic společného. Mezi díly, která 

rozebírá, se objevují objekty, např. Jiří Surůvka – Otcovství, 2003 (s. 55), digitálně 

manipulovaná fotografie Veronika Bromová – Pohledy, 1997 (s. 165), videa Radim Labuda – 

Martinů Reloaded, 2003 (s. 154), atd. V závěru práce se pak najednou objevuje, že záměrem 

bylo zpracovat projevy postkonceptuálního a akčního umění, které od konce 80. let 

akcentovalo obsahy spojené s děním ve společnosti. To považuji, vzhledem k obsahu práce za 

přesnější vymezení a je škoda, že se neobjevilo i názvu a úvodu dizertační práce. Nepřesné 

vymezení  a pochopení rámujících pojmů a teoretického diskurzu, tak poškozuje celý 

výzkum. Pokud akceptujeme fakt, že autorka práce záměrně pomíjí formální stránku 

uměleckého díla a jejím hlavním cílem je analýza obsahů a témat, nelze než ocenit pečlivou 
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rešerši. Nesporným kladem práce je zmapování situace a rozvoje jednotlivých témat v českém 

porevolučním umění.   

Předkládaná disertační práce je výstupem intenzivního výzkumu sociálně a politicky 

angažovaných projevů na české výtvarné scéně za posledních 25 let. Jak už jsem zmínila 

výše, oceňuji podrobnou rešerši jednotlivých děl, vidím však mezery v jejich interpretaci a 

zasazení do teoretického diskurzu. Po formální stránce je dizertační práce kvalitně 

zpracována, včetně citací, bibliografie a obrazové přílohy. Přes zmíněné výtky doporučuji 

dizertační práci Mgr. Lucie Váchové k obhajobě a navrhuji klasifikaci prospěla. 

 

 

 

V Praze 21. 5. 2015      PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. 


