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Kristina Vazačová, Vladimír Havlík, reflexe krajiny v akční tvorbě od konce 70. let  
Bakalářská práce 

Posudek vedoucí práce 

Bakalářská práce Kristiny Vazačové je přednostně zaměřena k tvorbě českého akčního 

umělce Vladimíra Havlíka z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. Aby ovšem 

mohla tuto problematiku vůbec uchopit, musela v jisté proporci uvést práci teoretickou 

kapitolou bilancující existující kategorizaci akčního umění, a rovněž krátce nastínit to, co 

Havlíkově aktivitě v oblasti akčního a zemního umění u nás předcházelo a jaké širší kontexty 

lze s rozvojem českého akčního umění zmínit.  

Část věnovanou přímo Havlíkovi rozčlenila na biograficky chronologický přehled jeho aktivity 

od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let do současnosti, a potom především na detailně 

členěnou kapitolu věnovanou přímo Havlíkově akční tvorbě. Tu typizuje a člení do šestnácti 

oddílů, v nichž vybírá a popisuje jeho klíčové projekty. V některých případech uvádí 

analogické akce dalších českých umělců.  Popisnost, resp. faktografickou povahu této části 

práce spojuje, jak uvádí v závěru, s potřebou poznat Havlíkovu akční tvorbu v krajině. 

Samotná struktura kapitoly je dobře promyšlená, domnívám se ale, že by kromě popisu měla 

obsahovat i syntetické shrnutí a vyslovení vlastního názoru, který se zčásti objevuje až 

v samotném závěru bakalářské práce.  

Aktualizující součástí textu jsou kapitoly věnované projektu Replaced, tedy 

pararekonstruktivní aktivitě Barbory Klímové, která do Replaced zahrnula též jednu 

z Havlíkových akcí. Jistě opodstatněný je i dodatek týkající se problematiky dokumentace 

akčního umění, který se v posledních letech spolu se zvýšeným zájmem právě o tento 

segment výtvarné historie aktualizoval a stává se opakovaně vlastním tématem řady prací. 

Vedle obecnějšího textu se vrací k tomuto tématu i ve vztahu k Havlíkovu vztahu k vlastní 

dokumentaci. 

Domnívám se, že by tématu prospělo, kdyby se autorka k Havlíkově bezesporu invenční 

tvorbě mohla vrátit ještě s určitým časovým a větším metodickým odstupem. Zároveň by 

bylo dobré vyvarovat se řadě překlepů. Bakalářská práce Kristiny Vazačové je nicméně 

nepochybně výsledkem velkého zaujetí pro zvolené téma a doporučuji ji k obhajobě. 

Navrhuji hodnotit ji stupněm velmi dobře. 

 

Doc. PhDr. Marie Klimešová Ph.D.                                                                                       5. září 2016 


