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Cílem disertační práce Hany Sládkové je „popsat českou výtvarnou publicistiku po roce 1989, 
její východiska, témata a charakter“. Jak vyplývá již z anotace, chce zjistit, „nakolik ovlivňuje 
výtvarně-kritické texty umělecká produkce a nakolik změny ve fungování médií? Analýza 
textů z vybraných periodik 90. let má umožnit sledovat, jestli a jak odráží formální a obsahová 
stránka textů o vizuálním umění vývoj komunikace, charakter umění a strukturu a způsob 
fungování médií (resp. společnosti).“   
 
V uvedeném přehledu dosavadních řešení v zahraničí nezdůrazňuje nic, co by se vyjadřovalo 
systémově k otázkám, které nastínila, dostatečným důvodem, proč danou oblast zkoumat, je 
tedy pro ni již sama specifičnost domácího kontextu, nastolená v nedávno minulé době 
totalitním politickým režimem a snahami umění osvobodit se od něj. Na druhé straně jí 
citovaný pramen András Szántó, Daniel S. Levy, Andrew Tyndall; Reporting The Arts II. 
News Coverage Of Arts And Culture In America obsahuje podnětné metodologické shrnutí, 
které mohlo být dobrým vodítkem pro vlastní výzkumnou práci na domácím materiálu. Uvádí 
i příklad, na němž je možné si uvědomit, jak obtížné je tlumočit specifika výtvarného umění 
do jiného, v tomto případě televizního média - The Fine Arts on TV By Donald Munro & 
Joshua Seftel.  
 
Teze a hypotézy práce jsou formulovány spíše jako závěr, jakoby již se znalostí výsledků. 
Představa „synchronicity“ či „asynchronnosti“ vývoje výtvarného umění je stále předmětem 
rozsáhlých diskusí, překvapuje tedy autorčino přesvědčení o jeho „asynchronnosti“, kdy by 
bylo na místě hovořit spíše o autonomii vývoje. Spíše bych tedy přijal pro posuzování práce 
naplnění cílů práce, vyhlášených v úvodu. 
 
Práce je psána a její otázky jsou položeny v obtížné době, kdy vlastně není obecně dost jasné, 
co je umění (viz stejnojmenná publikace Ciporanov, Kulka, 2010). Nejen co do obsahu, ale co 
do jeho společenské role, která se dnes bouřlivě za pochodu mění. V ní se mění, jak je i 
z práce patrné, pozice jak umělce (což není a nemá být obsahem této práce), ale i pozice 
teoretiků, recenzentů a kritiků (z nichž, jak z výzkumu autorky patrné, se raději stávají 
kurátoři), ve zprostředkovaném světě pak narůstá role informátorů a propagátorů (tedy médií) 
a stále více problematická otázka je, komu pak má být umění určeno? Jakou roli v něm hrají 
jeho diváci (jichž je ve společnosti menšina) a jakou roli odborná veřejnost? 
 
Obecná situace umění byla v našich podmínkách, kterými se autorka zabývá, navíc ještě 
komplikována společenskou přeměnou od totalizujícího socialismu k demokratické (někdy 
spíše postsocialistické) společnosti, která přinesla mnohé rysy, které v minulé společenské 



formaci byly potlačeny (trh s uměním, který získává nepominutelný vliv na to, čemu se umění 
věnuje a jak je reflektována jeho „úspěšnost“ a s tím související role medializace).  
 
Obě tendence, které se takto mísí, jsou pro výzkumnou analýzu velmi těžkým oříškem - 
odpovědět všechny uvedené otázky je nad sílu jednotlivce a tedy samozřejmě nad rozsah 
jedné práce, autorka možná ke škodě celkového výsledku pak sleduje více témat, než může 
přesvědčivě zvládnout. Příklad Tvrdohlavých, jejichž mediální ohlas dokumentuje v době 
změn od totalitního režimu k posttotalitnímu, nemusí odkazovat na nic více než na vcelku 
obvyklé skupinové vystoupení a posléze uměleckou diferenciaci postupně se stále více 
individualizujících tvůrců. Dokumentovat na něm proměnu mediálního diskurzu je z mého 
hlediska nadbytečné, stejně jako zabývat se v daném kontextu konceptuálním uměním a jeho 
principy, když na něm pak není hledání proměny diskurzu jeho mediální reflexe v souvislosti 
se společenskými změnami nijak uplatněno. 
 
Jádrem práce, ve kterém je autorka nejjistější, je tak detailní zmapování jak výtvarně kritické, 
tak mediální scény v oblasti výtvarného umění jak před rokem 1989, tak po ní. Musíme se 
však při reflexi výsledků autorčiny práce chápat vše spíše jako odhalení, jak se v posttotalitní 
době česká výtvarná scéna a v ní konkrétní osobnosti, s nimiž ve svém výzkumu navázala 
kontakt, vyrovnávají s tímto náhlým mediálním náporem. Výzkum tak reflektuje i jistou míru 
bezradnosti odborné výtvarně-kritické a výtvarně-teoretické scény právě z náporu médií a 
nedostatek schopnosti mu účinně čelit, případně ho vyžít pro své cíle. 
 
V páté kapitole Umění, trh a média uvádí důležitý poznatek Pierre Bourdieua: „Jazyková 
směna je nejen příkladem komunikačních vztahů, ale také vztahem symbolické moci, v němž 
se aktualizují silové vazby.“ (Bourdieu 2014, 13). Kdyby autorka chtěla dále prohloubit svoji 
práci, bylo by možné právě zde pokračovat ve zkoumání, jaké mocenské a silové vazby se dají 
vyčíst z nyní se rozvíjející mediální reflexe výtvarného umění. 
 
Posuzujeme-li práci z pozice, z níž byla psána, z pozice médií, dá se říci, že její autorka zde 
učinila důležitý krok k vyjasnění úlohy médií v reflexi umění v přechodové době od totality 
k liberální společnosti a proto  
 
doporučuji tuto práci k obhajob ě. 
 
Autorka prokázala míru odborné erudice požadovanou pro disertační práci a zde nastíněné 
sporné otázky doufám zodpoví právě při ní. 
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