
 

 

Oponentský posudek bakalářské práce 
Simona Dvořáková, Jackson Pollock a Gustav Jung 
 
Simona Dvořáková si pro svou bakalářskou práci zvolila téma, jehož zpracování by bylo výzvou i 

pro adepta magisterského titulu. Nedostupnost pramenů v českém prostředí a náročný 

interdisciplinární kontext jsou hlavními nástrahami zvolené problematiky. Simona Dvořáková však 

dokázala napsat práci, která veškeré obavy z nedostatku jejích znalostí a schopností rozptýlila. 

 Autorka prokázala způsobilost pracovat s vhodnou sekundární literaturou, jejíž převážná 

část byla v angličtině a pro její získání bylo třeba studijního pobytu v zahraničí. Množství 

prostudovaných titulů, zahrnujících uměleckohistorickou a psychoanalytickou problematiku, 

výrazně přesáhlo požadavky, kladené na bakalářkou práci. Stejně tak rozsah studie je výrazně větší, 

než se obvykle od bakalářské práce očekává.  

 Za největší klad posuzované práce však považuju sympatickou ambicióznost autorčina 

přístupu. Kontextualizuje téma s ohledem na situaci amerického umění meziválečného a 

poválečného období, detailně mapuje jungiánskou kulturní scénu i Pollockův potenciální vztah k 

ní. Nahlíží vybraná Pollockova díla prismatem idejí Carla Gustava Junga a opírá se při tom nejen o 

životopisná fakta a ikonografickou analýzu Pollockových obrazů, ale také o přesahy k jiným 

dobovým kulturním fenoménům. Po těchto kvalitně zpracovaných kapitolách následuje část práce, 

kterou považuji za těžiště celé studie. Autorka totiž kriticky zhodnocuje jednak vztah dosavadní 

literatury k Pollockovu jungiánství, ale také reflektuje svůj vlastní přístup k danému problému. 

Uspokojivě pak zdůvodňuje své interdisciplinární pojetí řešení tématu a opírá se o filozofa Gillese 

Deleuze: „Problémem psychoanalytické interpretace zůstává, že psychoanalytik je ve většině 

případů uzavřen ve své izolované vědecké skupině. Podobně jako historik umění a umělec se tak 

může stát pouze ‚obětí‘ výkladů, které zůstávají uvězněné v daných vědních oborech. Čím větší je 

izolovanost nějakého oboru, tím sterilnější, odtažitější a nesrozumitelnější vědění daná disciplína 

produkuje. Deleuze nabízí jako řešení mimooborový přístup.” (s. 58) (zde bych se jen přimlouvala 

za slovo mezioborový místo mimooborový). Podobná schopnost odborné sebereflexe ukazuje na 

velké předpoklady autorky věnovat se i v budoucnu uměleckohistorické práci na vysoké úrovni.   

 Jedinou drobnou připomínku formální povahy mám k rozvržení seznamu použité literatury. 

Jako primární literaturu označujeme dobové prameny, jako sekundární pak tituly retrospektivně 

reflektující danou problematiku (autorka jako primární prameny uvádí texty vztahující se přímo k 

tématu, jako sekundární tituly interdisciplinární a tematicky příbuzné).  

 Bakalářskou práci Simony Dvořákové považuji za velmi kvalitní a doporučuji ji k obhájení s 

klasifikací výborně. 
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