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Na bakalářské práci  Moniky Sedláčkové zaměřené na fenomén graffiti a street artu lze vyzdvihnout 

preciznost s jakou se pokusila tento dnes tak oblíbený či populární jev uchopit, nejen z hlediska 

historické a tedy chronologické struktury graffiti a pozdějšího street artu, ale také vzhledem k širšímu 

společenskému kontextu, do kterého se zákonitě promítají sociální a politické podmínky. Práci v tomto 

smyslu vnímám jako konzistentní exkurz do dané problematiky balancující na hraně vizuálního umění 

a sociální práce, kdy jsou poutavě charakterizovány především počátky graffiti scény ve smyslu 

subverzivní funkce uměleckého díla a jeho geneze ze subkulturního rámce.V rozboru společenského 

diskurzu 70.let minulého století v Americe hraje dle autorky na jedné straně důležitou roli skepse, 

kterou lze charakterizovat jako určitý druh „ vystřízlivění “ z utopických ideálů 60.let, na  straně druhé 

pak stále se prohlubující proces nenápadné sociální segregace, kdy zejména na pomyslné i skutečné 

periferii americké společnosti dochází k prvním projevům graffiti umění.Tyto jevy pak lze  vnímat 

souběžně na  pozadí bipolárního světa, rozděleného studenou válkou. Dle autorky tak lze v tomto 

prostředí  plném deziluze nalézt zcela pochopitelné umělecké tendence směřující k intuitivnímu 

hledání autentického uměleckého výrazu. Lze tak s určitou nadsázkou hovořit o způsobu „hledání 

vlastní identity“, kdy se jako iniciační moment prvních graffiti umělců stává fakt odmítnutí majoritou a 

fenomén sociální frustrace.Monika Sedláčková tento hlubší proces „nalézání sebevědomí“ naprosto 

jasně definuje jako nezvratný způsob postupného vytváření vlastní „kontrakultury“, vznikající nejdříve v 

periferní  struktuře amerických měst, kde se skupinky frustrované mládeže bez budoucnosti pokusily  

o určitý druh podvědomé rezistence. Sedláčková také uvádí, že subkulturní kořeny graffiti umění a 

street artu nelze vnímat izolovaně bez dalších příbuzných uměleckých projevů, jakým jsou v hudbě 

hip-hop tzv. rap a v tanci breakdance, kde se zejména hudba a  vizuální umění navzájem silně

ovlivňují.Jako velmi nosné téma se mi jeví také reflexe vývoje graffiti umění a street artu v kontextu 

veřejného prostoru,kdy si jednotliví autoři vytvářejí vlastní vizuální kód, určitý druh rukopisu, který 

atakuje systém veřejných prostranství zaplavených reklamou. V tomto smyslu Monika Sedláčková 

ilustruje řadu zajímavých autorských postojů, kauzy a interakce, ke kterým v rámci graffiti umění a 

street artu došlo. S pojetím veřejného prostoru také souvisí problematika deklarovaných 

společenských hodnot a právního rámce v němž    graffiti uměním funguje dnes a v minulosti. Genezi 

vývoje pohledu na toto pojetí umění, která vznikalo nejprve v anonymní struktuře městských periférií 

jako spontánní gesto tvůrce, mimo oficiální systém galerií, jaksi bez ambicí, jako čistá a mnohdy 

kriminalizovaná alternativa, považuji za velmi dobře zpracovanou část práce. Monika Sedláčková se

také pokouší poutavě popsat specifika českého prostředí, nicméně jako určitý nedostatek práce bych 

vnímal nevěrohodné zachycení českého kontextu ve smyslu neautentických sociálních podmínek, kdy 

se řada graffiti umělců z českého prostředí řídí módními trendy ze západní Evropy a Ameriky. Tento 

stav je dán především menším časovým odstupem, kdy ještě není možné definovat s jistotou přínos 

umělecké inovace, je příliš brzo na to rozlišit mezi prchavou módou a uměleckou hodnotou

prověřenou časem.  I přes tuto drobnou „vadu na kráse“, bych navrhoval známku velmi dobře.
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