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Autor se v diplomové práci snaží zrevidovat obecný obraz malíře Františka 
Hudečka jako malíře Skupiny 42, jako tvůrce čtyřicátých let, maximálně ještě 
druhé půle let třicátých. Pavlis jde od pozdní tvorby k té předcházející, snaží se 
vyhnout efektnímu evolucionismu a chronologii, kdy z minulého vyrůstá 
následné. Na místo kauzality sleduje princip sítě. Jakkoliv naléhavý je Pavlisův 
důraz na popření kauzality, stejně tak intenzívně se snaží proměnit i kontext, 
v jehož rámci hodlá zkoumat Hudečkovo dílo. I tento koncept chápe velmi 
flexibilně, „různě široké rámce“ se nebojí podrobit „jistému aditivnímu 
rozšiřování“.  Hledání vlastního kontextu je pro autora legitimizováno 
současnou snahou vyhnout se v rámci interpretace umění na Východě zajetým 
klišé, že Západ ovlivňuje východ. Snaží se tak v rámci tohoto imperativu 
vytvořit „lokální paralelní kontext“ dle modelu Piotra Piotrowského. 

Do kontextů spadá kapitola i impulsech a podnětech umění ze Západu (s.13) a 
jiné zaměření a  smysl op-artu v Čechách s důrazem na metaforické obsahy. 
Hudečkův „ op-art“ je svým způsobem  významový, jak naznačuje autor. (s. 46) 
Hudečkovu pozdní tvorbu pak Pavlis sleduje jako střet neokonstruktivismu a 
imaginativní tendence, tj. dědictví surrealismu. Zde se naskýtá otázka, jak do 
toho (ne)zapadají léta padesátá: nemají žádnou souvislost s lety šedesátými, 
Hudeček vůbec netvořil? Padesátá léta jsou jakýmsi bezčasím, které je 
pominuto, a to přesto, že jinde si všímá různých časových rovin, např. si   Pavlis 
všímá anachronismu, tj. různé časovosti Nočních chodců. 

Pavlis podle mého soudu přesvědčivě ukázal na dualitní charakter pozdní 
Hudečkovy tvorby s akcentací prvku konstruktivistického  (op-art a kinetismus) 
a imaginativního, směřující k přírodě a odvolávající se na surrealismus. 
Současně prokázal, že nešlo o nějaké nalezení výtvarných kódů shůry a už 
vůbec ne na základě módní recepce, ale že tato akceptace uvedených tendencí 
měla dobré předpoklady v Hudečkově tvorbě 30 – 40. let. Martin Pavlis napsal 
práci promyšlenou, zajímavou a rehabilitující věcnou argumentací pozdní dílo 
Františka Hudečka. Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě. 
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