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Anna Strnadlová, Surrealismus v tvorbě Kamila Lhotáka  
Bakalářská práce 

Posudek školitelky 

Anna Strnadlová si zvolila nesmírně zajímavé téma, které takřka úplně unikalo odborné pozornosti. 

Surrealistický základ Lhotákovy tvorby narušuje stereotypní představu o tomto díle a nabízí daleko 

zajímavější a nosnější základ pro jeho hodnocení. 

Téma je ovšem obtížné. Na jedné straně chybí dostatečné množství písemných pramenů, které by 

konkrétně dokládaly Lhotákův vztah k surrealismu, a na druhé straně naopak existuje velké množství 

literatury vztahující se k fenoménu surrealismu a adresně k českému surrealismu. To představuje dvě 

hlavní úskalí, kterým Strnadlová čelila. Na jedné straně se musela rozhodnout, do jaké míry podrobně 

se věnuje širšímu kontextu, tedy samotnému surrealismu jako vlivné tendenci zejména 20. a 30. let, a 

zároveň musela pečlivě analyzovat jen dílčím způsobem dochované Lhotákovy práce tohoto typu a 

pokoušet se hledat jejich kontext.  

Právě kusé přímé doklady autorku vedly k uvedení práce Lhotákovým životopisem, v němž se snažila 

označit podstatná inspirativní setkání a podněty umělce, postrádajícího výtvarné školení. Pro širší 

rámec práce jsou ale důležité především partie třetí kapitoly, kde se Strnadlová věnuje českému 

surrealistickému prostředí. Zde ovšem nevyužila v dostatečné míře možnosti, resp. nutnosti 

důkladněji se zabývat jak výstavou Poesie 32, tak vztahem českých umělců k dílu Henriho Rousseaua, 

které je přitom jak pro interpretaci tvorby generace Devětsilu, tak znovu pro Lhotáka naprosto 

nepostradatelné. Stejně tak zůstává prostor pro detailnější zkoumání pramenů, které by mohly lépe 

objasnit vazbu Kamila Lhotáka a Vítězslava Nezvala. Ta přitom vedla  ̶  v podstatě vlastně překvapivě   ̶

k Nezvalově volbě Lhotáka jako ilustrátora Valérie a týdne divů (1945).  

Ve čtvrté kapitole Strnadlová pojmenovává námětové okruhy prací, které spojuje s Lhotákovým 

surrealismem, a pojmenovává také základní výtvarné prostředky, které Lhoták k dosažení svých 

záměrů využíval. Zde rozhodně prokazuje schopnost vybrat podstatné ukázky z Lhotákovy tvorby, 

citlivě „číst“ výtvarné dílo a vyvodit z něj pro své téma adekvátní důsledky. 

Pokud jde o použitou literaturu, postrádám poslední velký opus Karla Srpa a Lenky Bydžovské Krása 

bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933 ̶ 1939. Vedle už výše zmíněných připomínek by 

bylo možno vytknout autorce sice čtivý, ale poněkud beletristický tón textu, a především nedbalou 

jazykovou korekturu. Obojí svědčí o jistém chvatu, v němž studie vznikala. Práci Anny Strnadlové ale 

přesto pokládám za důležitý příspěvek k novému hodnocení zdánlivě prověřeného notoricky 

známého autora, i k novému pohledu na druhou generaci českých surrealistů. Téma neuzavírá, ale 

naopak otevírá dalšímu průzkumu.  

Bakalářskou práci Anny Strnadlové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm velmi 

dobře. 
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