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Bakalářskou práci věnovanou umělecké skupině 12/15 pojala studentka jako rozsáhlý exkurz do uměleckého prostředí druhé polovi-

ny 20. století. Charakterizuje skupinu i jednotlivé její členy. Práci dělí na část teoretickou, didaktickou a praktickou, v níž reflektuje 

získané zkušenosti. Zejména teoretická část je velmi dobře strukturována a zaujme množstvím informací a detailních údajů, jenž 

svědčí o její dlouhodobé a systematické, badatelské činnosti. Překvapuje množstvím úvah z období již kolem roku 1950. Kulturně 

politické kontexty doby kultivovaně nahlíží a dává do souvislostí, jimiž překračuje rámec bakalářského standardu. Sociologický 

přístup ji umožňuje vytvořit rozsáhlou, názorovou fresku, v níž se politikum váže ke kultuře a naopak. Částečně jsem zaváhal v oka-

mžicích, v nichž jsem se dozvídal o změnách prezidentů a akčních zasedání ÚV KSČ. Nicméně studentka prokazuje mimořádnou 

schopnost objektivity a smyslu pro realitu, ve které vše souvisí se vším a dokáže udělat závěry a zhodnocení, která mají svoji logiku. 

Ve veliké zkratce lze přiznat, že autorka velmi dobře chápe dějinné události a situaci, v níž se umění dělilo na oficiální se svými 

sociálními výhodami a na neoficiální, které ale zase lpělo na výlučnosti zahraničních kontaktů. Jako přímý účastník zakázaných 

studentských konfrontací, které vznikly na AVU v Praze v letech 1985 – 88  mohu potvrdit, že skupina 12/15 se nevymezovala ná-

zorově, ale jako přímá reakce na tuto iniciativu nastupující mladé generace. Tento princip utváří víceméně dějiny současného umění 

mnohem více než jakákoliv jiná motivace. Snaha udržet si iniciativu a být na výsluní zájmu platila i v tomto případě, i když přišla 

skutečně pozdě a vyzněla částečně do prázdna zejména změnou politické situace roku 1989. Přesto, a to je nutné zdůraznit, že kvalita 

a význam jednotlivých umělců nebyly nijak oslabeny. Ale s postupem času nabývá mnohem většího významu pro umělecké a tvůrčí 

kvality jednotlivých aktérů skupiny 12/15.

V praktické části – sádrových obrazech, v nichž studentka metaforicky vyjadřuje své prožívání nesvobody, zůstává u dobrého nápa-

du, který je ale proveden příliš popisně. I když velmi pracně a s myšlenkovou erudicí. 

Práci hodnotím známkou: Výborně

Otázky k obhajobě:

1/ Který z umělců skupiny 12/15 je Vám nejbližší a proč?

2/ Znáte nějaká podobná uskupení v evropském umění, která vznikala za obdobných podmínek?

3/ Pokuste se zařadit Vaši vlastní tvorbu do kontextu současného umění

V Praze 27. 7. 2016

Doc. Ak. mal. Jiří Kornatovský


