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Bakalářská práce: Sofia Tocari, Sen a obraz v českém umění třicátých let 20. století

Sofia Tocari se ve své bakalářské práci nechala inspirovat výstavou Surrealismus a sen, která 
se konala na přelomu let 2013 a 2014 v Madridu. Rozhodla se téma výstavy aplikovat na 
problematiku českého surrealismu a popsat způsob, jakým v něm byla uplatňována 
symbolika snu. V souladu s koncepcí madridské výstavy rozčlenila také autorka svou práci na 
několik tematických okruhů. V částech Objekt-fantom, Krajina – město, Mýtus jako sen lidstva 
a Osvobozený Eros zkoumá fenomény, které považuje za příznačné pro české surrealisty, 
tematizující sen ve svém díle.

Autorka prokázala zaujetí tématem. Nastudovala množství odborné literatury a připravila 
zajímavý výběr uměleckých děl, na kterých demonstrovala principy, uplatňované 
v jednotlivých tematických okruzích.

Vůči studii lze však vznést několik výtek. Pro bakalářskou práci nepovažuji takto formulované 
téma za úplně šťastné. Je dle mého názoru příliš složité a mnohovrstevnaté na to, aby se dalo 
uspokojivým způsobem zpracovat v souladu s nároky, kladenými na bakalářskou práci. 
Výsledkem je nevyhnutelně určitá povrchnost a vágnost pojednání jednotlivých tematických 
okruhů, ale i úvodních a závěrečných statí, které práci rámují.  V úvodu postrádám přesnější 
definování významu motivu snu pro ranou fázi surrealismu, která byla výstižně nazvána 
obdobím spánků. Chybí také popis vývoje zejména Bretonova vztahu k tématu snu před 
prvním manifestem surrealismu a v období, které uplynulo mezi manifestem prvním a 
druhým. Podrobnější rozbor by si také zasloužil poměr Sigmunda Freuda (a jeho Výkladu snů) 
k surrealismu, který rozhodně nebyl nekomplikovaný. 

V českém prostředí je pak dle mého názoru nutné alespoň okrajově zmínit význam onirických 
inspirací u první generace symbolistních výtvarných umělců a básníků (autorka jako 
předstupeň surrealistických inspirací snem vzpomíná pouze tvorbu Josefa Váchala a Ladislava 
Klímy). Hlavní část práce pak kvůli svému dělení nabízí většinou nedostatečně dlouhé, 
zkratkovité charakteristicky tvorby zbytečně mnoha umělců. Jejich výběr je také 
nedostatečně zdůvodněn a vzájemný poměr vůbec není nastíněn (příkladem může být 
„vklínění“ kapitoly o díle o generaci mladšího Františka Hudečka mezi statě o Toyen a Josefu 
Šímovi). I zde celková koncepce nevyšla vstříc nárokům, kladeným na bakalářskou práci. Úžeji 
vymezené téma i okruh zpracovávaných umělců by rozhodně byly vhodnější.

Přes tyto koncepční výhrady si však cením entuziasmu, se kterým se Sofia Tocari zvoleného 
tématu chopila i množství práce, které při jeho zpracování musela odvést, a práci doporučuji 
k obhajobě.
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