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Posudek oponenta

Záměr předložené práce je značně specifický a zároveň z více důvodů velmi náročný. 
Sochařský autoportrét v posuzovaném širokém časové rozpětí netvoří ani v širším prostředí 
samostatnou, resp. souvislou ikonografickou řadu, natožpak v českých zemích. 

Přesto se Tereza Havelková se svým úkolem v základní rovině poctivě vyrovnala. Jednak 
rozlišila, zejména pro starší fázi této řady, různé základní modality autoportrétu včetně 
„kryptoportrétu“ a objasnila jejich smysl a funkčnost. Jednak také do své práce zapojila u 
klíčových artefaktů (Myslbek, Bílek, Gutfreund) aspekt sebestylizace plynoucí z porovnání 
s fyzickým vzhledem daných sochařů a mimosochařskými zpodobeními i z konfrontace s 
jejich dalšími, osobně důležitými portrétními sochařskými díly.

Těžiště posuzované práce spočívá v ukázkách z tvorby tří generačních vrstev českých sochařů 
v období největších proměn umělecké scény i sebeprezentace umělců. Ukázky zahrnují i 
některá mistrovská díla vůdčích tvůrců z těchto generačních vrstev. To otevírá pole k různým 
interpretacím těchto artefaktů a vybízí k nim, zejména při autorkou zvoleném širokém 
časovém záběru a výběrovém přístupu. Například tři mistrovská díla Myslbeka, Bílka a 
Gutfreunda odpovídají shodně základnímu vývoji statusu sochaře v českém prostředí doby. 
Myslbek, zakázkou zřejmě donucený k oficiálnímu typu portrétu, jej přesto opatřil 
podobiznami jemu blízkých osob, byť i v tomto ohledu šlo o autostylizaci. Bílek svůj 
autoportrét zahrnul do celku architektury ateliéru nesoucí podobizny jeho rodičů a Gutfreund 
svůj vrcholný autoportrét pojal zase v rezonanci na civilistní syntézu individualismu starší 
moderny.

Na okraj posuzované práce musím zde uvést připomínku či námět. Vzhledem k tomu, že 
sledovaná ikonografická řada je zjevně tak tenká, bylo by tento umělecký žánr vhodné blíže 
posuzovat v dalším relevantním kontextu. Totiž porovnat jej více s portréty sochařů mimo 
autoportrét a rovněž se sochařskými podobiznami „nesochařů“, tj. zvláště malířů. A to už 
proto, že sochařská podobizna umělce vůbec je v českém prostředí tak vzácná a zároveň 
autorům sochařských autoportrétů známá, procházela vesměs výročními výstavami umění v 
Praze. 

Z technického hlediska splňuje práce podle mého názoru příslušné nároky týkající se rozsahu, 
formulací textu a vybavení aparáty, jen nedostatky v pravopisu na některých místech jsou 
iritující.

Problémy nastávají s autorčinými formulacemi, zejména v závěru práce, ostatně nepřípadně 
stručném. Tam autorčina formulace, že práce splnila cíle, které si vytýčila, je vyjádřením 
badatelského sebeuspokojení, které obvykle nebývá na místě, a to zvláště u tak komplexního a 
specifického tématu, jakým je sochařský autoportrét. A závěrem práce vyslovená teze, že 
autoportréty nepodléhají dobovým konvencím a objednávce, je podle mého názoru stěží 
přijatelnou simplifikací. Jaký by k této silné nezávislosti měl být důvod, když už i autorka 
sama se tu zmiňuje pár řádek předtím obecně o podobnosti Myslbekova autoportrétu s jeho 
portréty dalších osob, zde není nijak doloženo. Simplifikace, podle mého názoru tvrdé, nepatří 
ani do bakalářské práce. Navíc jsou v tomto případě, kde autorka zodpovědně studovala 
příslušné artefakty a jejich zázemí, dosti zbytečné.

„Estetická“ výhrada na závěr tohoto posudku může znít, že v názvu práce, byť odborné, mělo 
být uvedeno plné jméno Gutfreundovo – jde tu o nezbytný důsledek vyjádření úcty k artefaktu 
i jeho tvůrci, jež Havelková mezi všemi ostatními právem vyzdvihuje.  



Tereza Havelková si zvolila náročné téma, zpracovala při té příležitosti zodpovědně hlavní 
stávající literaturu a příhodně vybrala vzorek artefaktů, které výstižně popsala a podrobila 
další interpretaci. Posuzovaná práce představuje - navzdory mým námitkám odpovídajícím 
náročnosti tématu práce – záslužnou sondu do této problematiky, pro české prostředí stále 
nedostatečně prozkoumané a zhodnocené.

Proto ji doporučuji k obhajobě.

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

v Praze 7. 9. 2014


