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Téma práce je soustředěné na skupinu 12/15 a její místo v kontextu doby. Vdobě svého 

vzniku skupina reprezentovala střední generaci druhé avantgardy  jako svorník mezi generací 

nastupující na přelomu padesátých a šedesátých let a generací české postmoderny spojenou se 

skupinou Tvrdohlaví. Téma je rozděleno na dvě samostatné etapy, z nichž první – spojená 

s bakalářskou prací – soustřeďuje pozornost na společensko-historickou a kulturně politickou 

situaci od přelomu 50. a 60. let do roku 1968, tedy období nástupu  a rozmachu české druhé 

avantgardy, a na návrat k totalitním praktikám v období normalizace spojeném s prenatální 

fází a genezí skupiny. Tato fáze je uzavřena dvěma klíčovými výstavami roku 1988 – Pozdě, 

ale přece v jízdárně zlodějského zámku a Jeden starší - jeden mladší – kterými se skupina 

představila kulturní veřejnosti a profilovala své postavení a generační roli v předvečer 

sametové revoluce v listopadu 1989. Na tuto fázi pak M. Mayerová naváže v diplomové práci 

zaměřené na konfrontaci skupiny 12/15 s postmodernou a na změnu postavení a výtvarného 

projevu po sametové revoluci v listopadu 1989. 

   Již letmý pohled na obsah bakalářské práce prozrazuje důsledně promyšlenou celkovou 

koncepci a přehlednou strukturaci se vzácnou vyrovnaností kvality všech částí: umělecko-

historické, didaktické a výtvarné. V umělecko-historické části prokazuje autorka mimořádnou 

odbornou fundovanost již v přehledné a promyšlené artikulaci jak celého bloku, tak i 

jednotlivých kapitol.  

   1. kapitola je časově vymezena přelomem 50. a 60. let a Pražským jarem 1968 a je 

rozdělená na dvě podkapitoly. Ta první – Geneze druhé české avantgardy – sice stručně, 

přitom však velice plasticky postihuje společensko-historické kořeny nástupu druhé 

avantgardy a akcentuje roli informelu jako společného východiska generace vstupující do 

výtvarného života na přelomu 50. a 60. let. Druhá podkapitola sleduje klíčové období 

šedesátých let, a to jak z hlediska vyrovnání se s tendencemi evropské avantgardy  2. poloviny 

20. století, tak i s důrazem na „zlatá šedesátá“, kde se autorce podařilo na pouhých třech 

stranách postihnout sociální a kulturně politickou situaci v celé její šíři s citlivou akcentací 

zlomových událostí, jakými byl např. IV. sjezd československých spisovatelů, 2000 slov atd. 

Nesoustřeďuje se jen na výtvarné umění ale na celou kulturní frontu a citlivě postihla 

„neurologické body“ progresu šedesátých let: „novou vlnu“ českého filmu, avantgardní 

divadla malých forem atd. 

   Druhá kapitola sleduje radikální proměnu společensko-historické a kulturně politické 

situace v období normalizace – tedy doby, kdy generace 12/15 vstupuje do výtvarného života. 

Autorka velice citlivě vyhmátla podhoubí změn, které ve druhé fázi normalizace vedly 

k explozi protestů proti totalitě.  

   Na kapitolu věnovanou normalizaci – především její druhé fázi – plynule navazuje kapitola 

Prenatální fáze a geneze skupiny 12/15 Pozdě, ale přece. Po obecném úvodu seautorka 

zaměřuje na umělecký život přelomu 70. a 80. let s důrazem na zapojení jednotlivých 

protagonistů budoucí skupiny 12/15. V souvislosti s neoficiálním veřejným prostorem jako 

místem k setkávání a konfrontací stručně mapuje centra neoficiálních výstav (Divadlo 

v Nerudovce, Malostranské dvorky, Makromolekulární a Mikrobiologický ústav atd.). Velice 



oceňuji způsob, jakým autorka začlenila umělce budoucí skupiny 12/15 do dobových tendencí 

místo obvyklých medailonků autorů. V plynulé návaznosti pak následuje podkapitola 

Formování a ustanovení volného seskupení 12/15. Závěr kapitoly i celé umělecko-historické 

části je věnován dvěma prvním společným výstavám roku 1988: profilující výstavě skupiny 

Pozdě, ale přece v Kolodějích a konfrontaci generací na výstavě Jeden starší – jeden mladší. 

   Na teoretickou část plynule navazuje část didaktická, založená na principu výstavy jeden 

starší – jeden mladší. Autorka neizolovala tento projekt jen na inspiraci žáků či studentů 

výtvarným projevem umělců skupiny 12/15 ale v dialogu se studenty dokázala sugestivně 

navodit atmosféru doby. V didaktické části ovšem velice postrádám obrazovou dokumentaci 

s výběrem dvojic umělec – student. Stejně citlivě přistupovala autorka i k vlastní výtvarné 

práci vyznačující se vysokou kvalitou. 

   Na závěr bych chtěl ještě náležitě vyzdvihnout přílohu s výběrem recenzí sledovaných 

výstav v dobovém tisku a nápaditou grafickou úpravu práce. Práce vysoce přesahuje standart 

bakalářských závěrečných prací a dosahuje úrovně kvalitní diplomové práce. Proto ji navrhuji 

k ocenění děkanem fakulty. 
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