
Oponentský posudek na přepracované disertační práci PhDr. Hanky Sládkové Od výtvarné 

kritiky k výtvarné publicistice? Psaní o výtvarném umění po roce 1989 

 

V lednu 2016 jsem vypracovala oponentský posudek na disertační práci Hanky Sládkové, kde 
jsem se zevrubně věnovala (8 ns) její analýze. Vzhledem k závažným nedostatkům, jsem – ač 
nerada – práci nedoporučila. Následně bylo rozhodnuto, že obhajoba bude zrušena a 
doktorandka svou práci přepracuje a předloží k obhajobě v odloženém termínu. Jelikož téma 
práce považuji za velice zajímavé a prozatím nedostatečně reflektované a jelikož se sama 
příležitostně věnuji umělecké kritice, souhlasila jsem s tím, že se i podruhé ujmu oponentury, 
až bude přepracovaná verze hotová.  

Ačkoli jsem samozřejmě nemohla očekávat či vyžadovat, aby veškeré mé připomínky, 
komentáře a návrhy byly do druhé verze zapracovány, předpokládala jsem, že alespoň část 
z nich bude v nové disertaci zohledněna. Bohužel musím konstatovat, že původní a nová 
verze disertační práce Hany Sládkové jsou téměř totožné a změny opravdu kosmetické. 
Doktorandka opravila některé faktické chyby, na něž jsem upozornila, avšak mnohé jiné 
nikoli (např. špatnou transkripci jména české historičky umění Aleny Pomajzlové, kterou 
nadále v některých odkazech označuje jako Pomejzlovou, či pochybné přiřazení některých 
umělců k určitým výtvarným směrům). I kdybych však odhlédla od této faktografické 
nedůslednosti a věnovala se podstatnějším slabinám textu, včetně jeho problematické 
metodiky a struktury, musím bohužel konstatovat, že právě ony tvoří nadále pilíř práce. 
Hanka Sládková sice do textu „vtělila“ několik nových pasáží, jejich přítomnost však 
rozhodně neřeší sporné aspekty její disertace (jejich rozsah v celku práce je navíc 
zanedbatelný). 

Nemá smysl opakovat mé výhrady z lednového oponentského posudku, ty bohužel nadále 
platí. Předpokládala jsem, že je v zájmu všech zainteresovaných, aby druhá verze byla co 
nejkvalitnější a nejpřesvědčivější. Rovněž jsem myslela, že odložená obhajoba a doporučení 
k přepracování svědčí o tom, že mé výtky vůči disertační práci Hanky Sládkové byly vzaty 
vážně. Nad stávající situací jsem, přiznávám, ve velkých rozpacích.  

Mám-li být přítomna na obhajobě i se svým nadále negativním stanoviskem, pak prosím, aby 
všichni členové komise měli k dispozici i můj původní oponentský posudek z ledna 2016. 

Děkuji za pochopení. 

 

V Praze dne 26. 8. 2016 
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