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Bakalářská diplomová práce Karla Dudra sleduje tvorbu čtyř českých umělců 
běžně, snad až trochu automaticky řazených k neokonstruktivismu – Zdeňka 
Sýkory, Vladislava Mirvalda, Kamila Linharta a Karla Malicha – a snaží se 
analyzovat jejich vztah ke krajinomalbě. Autor v úvodu správně konstatuje, že 
krajinářské východisko tzv. Salcmanovy školy v okruhu tvůrců asociovaných se 
skupinou Křižovatka je sice běžně zmiňováno a zdůrazňováno, aniž by mu však 
kdy byla věnována jakákoli podrobnější analýza (s. 7). Toto konstatování má 
bohužel svou platnost i po přečtení práce Karla Dudra: Ani jeho text nelze 
považovat za podrobnou analýzu zvoleného a nepochybně velmi zajímavého 
fenoménu. Důvodem je nejen relativně skromný rozsah práce, ale i rozhodnutí 
věnovat se hned čtyřem komplexním uměleckým osobnostem. V neposlední řadě 
je to způsobeno i tím, co bych nazval autorskou ostýchavostí: Karel Dudr kolem 
svého tématu spíše krouží, než by se do něj skutečně pustil.  
Autor diplomové práce téměř každou zásadní větu dokládá odkazem na existující 
literaturu. To u čtenáře nejdříve vyvolává sympatický dojem o sečtělosti pisatele. 
Tento způsob psaní však velmi rychle navodí pocit četby kompilátu nebo jakési 
akademické svodky. Početnými odkazy a citacemi se autor téměř „vyautoval“ 
z tvorby významu svého textu. Diplomová práce navíc působí, jakoby vznikala 
bez kontaktu s konkrétním výtvarným materiálem. Dudr pečlivě 
zprostředkovává, co si přečetl v literatuře, v daleko menší míře nám sděluje, co 
sám v diskutovaných dílech vidí, co z nich dokáže přečíst, jak je dokáže 
novátorsky interpretovat. Přiznává, že neměl v plánu přehodnotit stávající 
poznatky. Pouze „mapuje“ a sumarizuje již známý vývoj tvorby zvolených 
umělců. Nakonec se mu tak trochu vytrácí i samotný vztah ke krajině. Závěr 
práce tak přináší jen nepřekvapivá obecná konstatování, která vyplývají již 
z jejího úvodu.  
V práci najdeme některá chybně psaná jména (Jindřich Průcha, s. 15, Muzeum 
Sztuku, popiska k obrazové příloze 48) nebo zaměněné popisky u obrázků 6 a 7. 
Za výsledek nepozornosti lze považovat i některé chyby v interpunkci. To jsou 
však pouze detaily. Pokud bych měl polemizovat s některými dílčími vývody, 
zmínil bych například předpoklad, podle kterého Mirvaldovy malby 
stylizovaných krajin byly abstraktní, neodvozené z konkrétního zážitku (s. 27). 
Mirvald ovšem vytvářel krajinomalby prakticky pokaždé, když vyjel na 
dovolenou mimo Louny. Předpokládal bych tedy spíše přímý vztah ke konkrétní 
přírodní scenérii, rozvedený do bezpočtu variací.  
V práci bych ocenil větší soustředění na uměleckohistorický detail a současně 
širší společenský rámec. Myslím, že by nakonec úplně stačilo důkladně rozebrat 
jediné dílo, třeba Malichovu Bílou krajinu I, a na jejím příkladu ukázat vztah mezi 
krajinomalbou a racionálními tendencemi u nás. Malich i další autoři 
pochopitelně nepůsobili ve vzduchoprázdnu, bylo by potřeba prozkoumat jejich 
vztah nejen k dějinám umění, ale i k tzv. socialistické modernitě. Do jaké míry 
byla tvorba těchto umělců ovlivněna dobovým společenským diskursem 



racionality? Jak se v druhé polovině 20. století proměnilo pojetí přírody? (Zde se 
mi vybavuje nedávná výborná studie Matěje Spurného Most do budoucnosti, 
Karolinum 2016, která se zabývá krajem nedaleko Loun). Bylo by zajímavé 
porovnat podobné tendence například v Jugoslávii nebo Polsku. (Viz. nedávná 
kniha Armina Medosche New Tendencies, MIT Press 2016, pojednávající i o 
českých autorech, nebo  starší kniha A Little Known Story about a Movement, a 
Magazine and the Computer’s Arrival in Art: New Tendencies and Bit 
International 1961-1973, ed. Margit Rosen, MIT Press 2007.  
Karlu Dudovi bych přál, aby byl ve svém psaní odvážnější, aby přicházel s na 
první pohled riskantními hypotézami. Může se stát, že udělá chybu a jeho 
předpoklad se nenaplní. Ale aspoň ho prozkoumá. Diplomovou práci doporučuji 
k obhajobě, navrhované hodnocení dobře.  
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