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Anna Strnadlová se ve své práci zaměřila na jeden z aspektů tvorby Kamila Lhotáka. Východiskem při 

tom pro ni byla letmá zmínka samotného umělce v rozhovoru, který poskytl v sedmdesátých letech. 

Lhoták tehdy přiznal, že v průběhu třicátých let pracoval "v duchu surrealismu, ale vzhledem k faktu, 

že si těsně před válkou vzal za ženu židovskou dívku a po okupaci nacistů byl nucen chránit rodinu, 

zničil všechna díla odkazující k tomuto směru." (s. 28) Strnadlová se rozhodla hledat v Lhotákových 

dochovaných dílech stopy surrealistických inspirací a vycházela při tom z další z Lhotákových 

výpovědí, ve které se označil za žáka surrealistů, kterého více než jejich schémata a motivy zajímalo 

napětí, mlčenlivý tlak a očekávání v atmosféře jejich obrazů. Soubor Lhotákových děl, na kterých se 

Strnadlová rozhodla tuto tezi demonstrovat, je vybrán účelně a logicky. Strnadlová zvolená díla dělí 

do pěti kategorií, zohledňujících ikonografii, techniku i výtvarné prostředky (zejména práci se světlem 

a prostorovým rozvrhem). Díla v jednotlivých skupinách pak podrobně popisuje a formálně analyzuje. 

Tyto nástroje při tom používá funkčně, prostřednictvím popisu a analýzy forem přibližuje vnitřní 

logiku utváření Lhotákových děl blízkých surrealismu. 

Problematiku Lhotákových surrealisticky orientovaných obrazů, koláží a kreseb Strnadlová zasazuje 

do širšího kontextu jeho celoživotního díla i tvorby předcházející surrealistické generace a jeho 

současníků se Skupiny 42. Prokazuje dobrou znalost literatury, která se těchto témat týká. Vytknout 

by bylo možné jen několik nedostatků. Vývoj na umělecké scéně v Čechách po roce 1918 a zejména 

ve třicátých letech je vylíčen poněkud zkratkovitě, výpovědní hodnota těchto pasáží je limitována 

faktem, že autorka pracovala jen s velmi omezeným počtem syntetizujících titulů. Oprávněně se 

autorka opakovaně vrací k vlivu Henriho Rousseaua na dílo Kamila Lhotáka. Možná by bylo vhodné 

stručně shrnout význam, který měl Rousseau také pro zakladatelskou surrealistickou generaci a pro 

Lhotákovy přátele a současníky a doložit jej konkrétními příklady. Rousseau měl pro Lhotáka velký 

význam, nejednalo se však o Lhotákův soukromý objev a výlučný tvůrčí zájem. V práci se vyskytuje 

několik drobných faktografických chyb. Nezvalova divadelní hra se jmenuje Milenci z kiosku, ne "v 

kiosku". Xylografické koláže Toyen Ani labuť ani lůna a Štyrského Pouť krkonošská nebyly 

samostatnými grafickými listy, ale byly součástí sborníku, vydaného k stému výročí smrti K. H. Máchy 

v roce 1936. Všechny zmíněné obsahové chyby jsou však zcela marginální. Pokud by bylo možné 

vznést podstatnější výtku, pak by byla namířena na formální podobu práce. Archaizující slovosled, 

nebo dokonce chybné větné vazby a fráze ruší čtení jinak zajímavého textu. V práci se zbytečně 

opakují charakteristiky Lhotákovy tvorby v duchu: "Kamil Lhoták je znám především pro své oleje, 

malby, skrze které se člověk vrací jako ve snu do dob svého dětství nebo ještě dřívějších, do dob 

prvních automobilů a motocyklů, dob velkých žlutých balonů a zapomenutých červených míčů." 

Několikrát zbytečně opakované jsou také výzvy k hledání surrealistických, laickým diváctvem údajně 

přehlížených prvků. Formální náležitosti (řazení a členění) postrádá seznam použité literatury. 

Práce však splňuje nároky, kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě s klasifikací velmi 

dobře.  
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