
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci 

Jitka Hlaváčková: Sochařské dílo Jiřího Seiferta, Praha 2006 

Jitka Hlaváčková v prvních větách diplomové práce výstižně charakterizovala 

osobnost sochaře Jiřího Seiferta, jehož tvorbě byla sice věnována jistá pozornost 

na výstavách a v katalozích výstav, nicméně dosud neměl monografii v pravém 

slova smyslu. Tím, že jeho tvorba není založena ani na experimentu, ale ani na 

kritické konfrontaci se společností a uměním, je svým způsobem izolována. Co 

jí však rozhodně neschází, je "vnitřní harmonie". 

Hlaváčková sleduje nalézání této vnitřní harmonie. Je schopna velmi citlivě 

přistoupit k tak individuálnímu případu, jakým je sochař Jiří Seifert, a odhalovat, 

jak empaticky amalgamoval ve své tvorbě řadu uměleckých přístupů, a 

především pozoruhodné oživení principů starověkého umění. Autorka vystihuje 

sochařovo křehké vciťování se do duší a světa jemu blízkých umělců a epoch, a 

to jak z oblasti výtvarného umění, tak i literatury a zejména poezie. Vedle 

schopnosti zkratkovitě, ale jasné formulace velmi niterných problémů 

(interpretace regálů a Flegel) je schopna věcně provést čtenáře vývojem 

diskurzu o Seifertovi. 

Kontextuální kapitoly o sochařově tvorbě (Liberec, sochařská sympozia) je 

zpracován podrobně a na nevelkém prostoru velmi efektivně (např. začlenění 

Seifertovy tvorby do vlny tělesného umění Šimotové, Kmentové, Janouškové 

v závěru práce apod.). Přitom celý vědecký aparát diplomové práce je účelně 

nabit informacemi: tak jsou podnětné i texty Seiferta v příloze, a především 

podrobný a pečlivě sepsaný katalog díla, který má jasnou strukturu, což ne vždy 

je pravidlem. 

Vůbec celá práce vyzařuje úměrností, úsporností, snahou napsat podstatné a 

neprodlužovat zbytečně stránky. Je sevřená. Diplomantka používá jednoduché 

účinné prostředky, a také je schopna je použít na pravém místě. 
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V úvodu si autorka citací z díla Jana Patočky vytvořila základnu pro chápaní 

Seiferta jako "člověka s duší", který má smysl pro tajemství věcí a současně je 

schopen pochopit pluralitu historických substancí jako předznamenání 

současnosti. Na tuto charakteristiku z úvodu se pak nepřímo odvolává v průběhu 

diplomové práce tehdy, kdy zdůrazňuje nejen odkaz ke starším kulturním 

vzorcům v Seifertových plastikách, ale i meditativní roli některých soch. 

Práce Jitky Hlaváčkové je velmi kvalitním příkladem monografického 

zpracování konkrétního umělce, sochaře Jiřího Seiferta. 

Osobně bych ocenil kázeň, která rozhodně není na úkor obsahové plnosti a 

interpretační bohatosti a která se u diplomantů nevidí tak často. Dává práci 

vskutku přiměřený, obsahově a informativně bohatý a také čtivý tvar. 

Z výše uvedeného je myslím zřejmé, že diplomovou práci plně doporučuji 

k obhajobě. 
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