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Jitka Hlaváčková nastoupila do doktorského studia  1. 10. 2007, zkoušky a 

povinnosti si plnila standardně, SDZK - 26. 9. 2011, vzhledem k mateřským 

povinnostem přerušila studia  od 1. 3. 2010  do  28. 9. 2010 a od 29. 9. 2010 - 

28. 2. 2011. Jak dokládá poměrně dlouhý a vysvětlení vyžadující název, Jitka 

Hlaváčková se pustila do velmi náročného tématu. Co je tématem práce: 

způsoby vnímání, představování si a zobrazení určitého časového projevu, 

zvuku, rytmu vizuálními prostředky. Je to téma na jedné straně intermediální, 

ale také téma, které, jak píše autorka, spojuje. Ohledává zadání od definice 

grafické partitury, co je a co není předmět její práce. Toto ohledávání má ráz 

jakési detektivky, autorka si klade otázky znova a znova a v kruzích se stahuje 

k jádru věci, aby na závěr, kdy nakonec podává finální, ale nikoliv uzavřenou 

definici grafické partitury, odkázala téma do značné otevřenosti. Zde si pomáhá 

termínem přebraném od americké básnířky a kritičky Joan Rettalack „komplexní 

realismus“.  Tento pojem se mi zdá natolik specifický pro básnickou a kritickou 

tvorbu autorky, byť jej použila pro tvorbu Johna Cage, že pokud se uvede do 

názvu práce s důrazem na československé umění, pak se myslím znejasňuje jeho 

účinnost a smysl. Rettalack píše o více méně vlastní konstrukci pojmu  

poethical, což lze charakterizovat jako stav, v němž jsou věci ponechány 

náhodě, nicméně se nezříkává zodpovědnosti, co se stane.  

Jitka nakonec podniká jakýsi archeologický výzkum předstupňů grafických 

partitur, tj. zabývá se barevnou hudbou  a proměnami hudební notace. 

Východiska grafických partitur spatřuje u osobností jako Duchamp, Cage, a u 

pojmů, jako náhoda a ticho. 

Autorka rozděluje grafickou, hudební, a konceptuální partituru a nachází 

koncept jako společný jmenovatel pro vizuální i akustické východisko. Tam, kde 

se dostává k intermedialitě fenoménu (citát Higginse z hnutí Fluxus) se myslím 

dostává k podstatě problému. Navíc zdůrazňuje iniciační roli stati Mojmíra 

Horyny Nástin geneze syntetismu v umění. Zde vyzdvihuje Horynovo 

přesvědčení, že experimentální zkoumání materiálu moderního umění není 

formalismem, ale je hledáním nových komunikativních modů a rovin umění. 



Zabývá s knihou Sixtena Ringboma Sounding Cosmos a vztahu  Kandinského 

k hudbě, dále stručně barevnou hudbou a barevným klavírem. Osobně bych tyto 

kapitoly buď zestručnil, nebo je vynechal, nicméně ukazují již zmíněnou snahu 

ohledat všechny „doličné“ předměty, a to i ty, které jsou předstupněm problému. 

Inovativní a zajímavá se práce stává ve chvíli, kdy se autorka obrací do 

Československa. Zdroje grafických partitur v bývalém Československu spatřuje 

ve vlivu Pavilón Philips na Expo 58 v Bruselu. Stejně důležitý a zajímavý je 

vztah Čechy a Fluxus a přehled vybraných autorů, zabývajících se grafickými 

partiturami v Čechách a na Slovensku, s důrazem na výstavu Partitury 1969 

v Brně (zde je výborné srovnání s projektem Johna Cage Notations, 1969).  

Autorka postihuje charakteristiky, jimiž označuje téma práce: důležitá je 

relativita kritérií, intermedialita a asi nejdůležitější zjištění, konceptuální přístup. 

Práce bohužel trpí řadou překlepů a někdy stylistickou neobratností, na druhé 

straně dokumentuje pročtení ohromného množství literatury. Domnívám se, že 

práce má své kvality a proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze 26.8. 2015                                      Prof. Vojtěch Lahoda  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        


