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Mgr. Jitka Hlaváčková: Grafické partitury jako cesta ke skutečnosti. 
Ukázka „komplexního realismu“ v tvorbě československých umělců 60. a 70.let 20.století
Disertační práce

Téma disertační práce Mgr. Jitky Hlaváčkové je z řady důvodů značně náročné a do jisté míry 
riskantní. Jedním z důvodů zmíněné náročnosti je interdisciplinární charakter zvolené 
problematiky, který si vyžaduje odborné znalosti obou oborů – alespoň do jisté míry 
determinované specifickou problematikou na hranici mezi výtvarným uměním a hudbou. Tyto 
specifické znalosti jsou nezbytné z hlediska odlišnosti grafických partitur, jejichž autorem je 
skladatel a grafických partitur výtvarného umělce. Autor, který si zvolí tuto problematiku, 
musí sledovat obě oborové linie a zároveň hledat styčné plochy a společného jmenovatele. A 
to nejen z hlediska samotných grafických partitur, ale i z hlediska vývojových peripetií 
výtvarného umění a hudby 20. století, které jsou východiskem grafických partitur. To se týká 
především radikální proměny výrazových prostředků spojené s novými výtvarnými či 
kompozičními technikami, novými „netradičními“ materiály a „nehudebními“ zvuky, které se 
ovšem v procesu vývoje stávají tradičními. Ty si v hudbě doslova vynutily revoluční změny 
v notaci – např. v aleatorické hudbě či v hudbě témbrů a především pak v tzv. technické 
hudbě (elektronické, konkrétní či v music for tape).  V neposlední řadě jsou to nová média, 
která se v obou sledovaných uměleckých oborech v 2. polovině 20. století razantně prosazují. 
   Dalším důvodem náročnosti zvolené problematiky je její poměrně skromné a především 
nesystematické zpracování v odborné literatuře – zejména chybí důkladné monografické 
zpracování. Tomu se do jisté míry blíží Grafické partitury a koncepty Petra Kofroně a Martina 
Smolky. Touto úzce vymezenou problematikou se sice zabývá řada odborníků – např. 
pracovníci Ústavu hudební vědy MU v Brně – a před nimi Pražský mezioborový tým – ale 
s dílčími výsledky rozptýlenými do článků, studií, příspěvků do sborníků atd. Výjimkou je, 
což zdůrazňuje i autorka disertační práce, rozměrná syntetická studie zaměřená na mezní 
druhy výtvarného umění a hudby od Jarmily Doubravové.
   S výše uvedenými důvody náročnosti úzce souvisejí i rizika práce – tedy s „dvojkolejnosti“ 
interdisciplinární problematiky, s rozmanitostí jejích forem a metod uchopení a v neposlední 
řadě i s proměnami vývojového procesu obou uměleckých oborů  a jejich dopadu na 
adekvátní proměny interdisciplinárních vztahů. Největší úskalí je však spojeno s celkovou 
koncepcí takto zaměřené práce. Ta si totiž vyžaduje důsledně promyšlenou koncepci jasně 
směřující k meritu zvoleného problému, přehledně strukturovanou s dynamickou gradací 
vrcholící ve stěžejní kapitole věnované grafickým partiturám v československém výtvarném 
umění a hudbě v šedesátých a sedmdesátých letech 20. století.
   Jak se s výše uvedenými nároky a riziky vyrovnala autorka disertační práce? Podle mého 
názoru s rozpaky a spíše s důrazem na analyticky zaměřené kvantitativními aspekty 
faktografických informací, než na synteticky orientované kvalitativní aspekty sledující spíše 
koherentní než chronologické faktory dynamiky vývojového procesu interdisciplinární 
problematiky v důsledném směřování ke grafickým partiturám. Přitom první dvě kapitoly 
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vzbuzovaly naděje na koncepčně dobře zvládnutou práci. V úvodní kapitole se autorka snažila 
vymezit, co je a co není z široké interdisciplinární problematiky předmětem předkládané 
práce (1.1.), seznámit se strukturou, metodami a teoretickými souvislostmi (1.2.) a co je či 
není grafická partitura s „pokusem o apriorní definici zkoumaného předmětu“ (1.3.) – tedy to, 
co má být náplní úvodní kapitoly, aby čtenář věděl, co má očekávat. I zde se ovšem objeví 
varovné signály směrem k následujícím kapitolám. Jednak je to příliš široké spektrum 
interdisciplinárních tendencí, které spíše znejasňuje cestu ke grafickým partiturám (1.2.), 
jednak charakteristiku grafických partitur by bylo třeba doplnit jejich typologií, která by 
přispěla k větší přehlednosti (1.3.). 2. kapitola seznamuje s dostupnou odbornou literaturou a 
situací akusticko-vizuálních studií v Čechách, což je v souladu se zásadami obecné koncepce 
odborné literatury a nemám k ní téměř žádné výhrady.
   Začátek koncepční roztříštěnosti je spojen s kapitolou 3. O intermedialitě a o čase, prostoru 
a významu v umění. Stručný nástin estetických teorií vnímání. Již samotný název prozrazuje 
mozaikovitý charakter kapitoly uvádějící dílčí problémy, které nejsou spojeny do společné 
množiny problémů ale naopak vytržené z různých množin a spojeny do nesourodého celku.
Podkapitola 3.1. O intermedialitě je ve vztahu k meritu práce naprosto na místě a jako 
základní informace odpovídá i proporčně. Zato podkapitola 3.2. Iniciační moment této práce: 
text M. Horyny Nástin geneze problému syntetizmu v umění je naprosto vytržená z kontextu 
kapitoly. Tím v žádném případě nechci zpochybnit ani nesporně podnětný text M. Horyny ani 
jeho iniciační aspekty pro autorku této práce. Plně bych tento text chápal v kontextu úvodní 
kapitoly – i když rozhodně v menším rozsahu citací a s větším důrazem na konkrétní vazby na 
tematické zaměření disertační práce. Názorným důkazem koncepční roztěkanosti práce je 
podkapitola 3.3. Bezprostřední východisko grafických partitur: KONCEPT, NÁHODA, 
TICHO. Konceptuální aspekty v tvorbě M. Duchampa (3.3.1.) jsou naprosto na místě, 
zejména pak ve spojení s hudebními koncepty jako např. Erratum Musical (i když srovnání 
s Cageovou skladbou Music of Changes poněkud pokulhává). Zato další podkapitoly 
představují koncepční Eintopf. Nezpochybňuji podněty dadaismu (především kabaretu 
Voltaire), Russolovy hudby hluků, Cageovy experimentální hudby, ale měly by být pojaty 
typologicky, nikoliv historicky a navíc ještě znejasněny informacemi mimo okruh sledované 
problematiky práce. Úplně mimo je pak zařazení podkapitoly o estetických teoriích vnímání 
do kapitoly 3. 
   Podobně zmatená ve vztahu k tématu práce je i kapitola 4. Zrození abstrakce, zejména pak 
podkapitoly věnované Kandinskému, které s tématem práce souvisí velice vzdáleně. Naopak 
dobře je zpracovaná podkapitola věnovaná Miroslavu Poncovi 4.5. , kde autorka uvádí řadu 
zajímavých informaci, i když i zde občas odbočí k detailům (především faktografickým a 
historickým) odvádějícím pozornost od podstaty tematického zaměření práce. Navíc Poncovy 
práce jsou ve vztahu ke grafickým partiturám dost zavádějící, protože důsledně vycházejí ze 
synestetických podnětů a směřují k osobitému pojetí barevné hudby.              
   Rozhodně nejkvalitnější z celé práce je kapitola 5. Grafické partitury v Čechách a na 
Slovensku, která má logickou stavbu podkapitol, přesto trpí drobnými koncepčními neduhy. 
Ty opticky nejzřetelnější se týkají proporcí jednotlivých podkapitol. Daleko největší rozsah 
má podkapitola 5.1. O zdrojích grafických partitur v bývalém Československu – 14 stran – a 
která je také po odborné stránce nejkvalitnější. Přitom podkapitola 5.2. Přehled vybraných 
autorů grafických partitur v Čechách a na Slovensku, která by měla být klíčovou kapitolou 
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celé práce, se s 9 stranami skromně „krčí v koutě“. Navíc koncepčně nešťastné řešení 
založené na výčtu autorů grafických partitur, kdy je akcent kladený na partitury Olgy 
Karlíkové a Milana Grygara (přitom ke Grygarovi se autorka vrací podruhé) a do jisté míry i 
na konceptuální a grafické partitury Milana Knížáka. Ostatním autorům je věnován jeden 
jediný odstavec, jehož informace je více než lakonická, tedy v podstatě bezcenná. Přitom 
v katalogu výstavy Vivat musica je výborně koncipovaný text Heleny Musilové Partitury 
v českém umění, postavený na typologii grafických partitur, přehledně strukturovaný 
s precizní analýzou vybraných děl – tedy přesně to, co u J. Hlaváčkové postrádám.        
   Za koncepční nedostatek považuji i práci s obrazovou dokumentací. Ta by neměla být 
pouhou ilustrací, ale názornou demonstrací tvrzení založených na důsledné analýze pečlivě 
vybraných příkladů. Přesně tak je to ve zmíněném textu Heleny Musilové. Dnes již není 
problém vložit reprodukce přímo do textu, aby čtenář mohl verbální analýzu vizuálně sledovat 
na reprodukci v textu. A když již jsou v samostatné příloze, tak by alespoň v textu měly být 
odkazy na příslušné reprodukce.  
   Kromě výše uvedených koncepčních nedostatků se autorka dopustila řady méně závažných 
chyb, které by se však v disertační práci neměly objevit. Alespoň dva příklady: skupinu Der 
blaue Reiter označuje autorka jako berlínskou skupinu, mnichovskou malířku a milenku V. 
Kandinského uvádí jako Gabriela Müntera atd. Mezi další nedostatky patří nedůsledný 
poznámkový aparát (některé citace nejsou v poznámkovém aparátu uvedeny) atd.
Na druhé straně práce nepostrádá pozitivní aspekty, ať již se jedná o obdivuhodně bohatou 
odbornou literaturu, některé výše uvedené kvalitně zpracované kapitoly, a především některé 
detaily (bohužel většinou vytržené z kontextu).
Proto práci doporučuji k obhajobě, ovšem se značnými výhradami.

V Praze 13.7. 2015                                                                 Doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
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