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Úvodem chci připomenout, že jsem posuzoval disertační práci Denisy Belzové již před dvěma lety. Byl 

jsem tehdy k odevzdanému spisu (či teoretické části disertace) velmi kritický a k obhajobě jsem jej 

nedoporučil. Vrátil jsem se s odstupem k původnímu posudku a musím konstatovat, že mnohé, 

především formální nedostatky byly z práce odstraněny, respektive byly doplněny tak nezbytné 

náležitosti, jako je bibliografie. Co bohužel přetrvává, jsou mé rozpaky nad pojetím textu, který bych 

jen s velikým zdráháním označil jako vědecký a který bohužel zároveň nedisponuje jinými výraznými 

kvalitami (literárními).  

 

aktuálnost zvoleného tématu: 

Ve velmi stručné anotaci i v úvodu autorka deklaruje především své cíle, přičemž téma práce zůstává 

upozaděno. V nejširším možném pojetí je tématem práce zřejmě „průmyslová krajina v (současné) 

malbě a fotografii“, přičemž důraz je kladen především na malbu, a to konkrétně na představitelky 

a představitele české malby autorčiny generace. V užším pojetí je pak tématem práce genius loci 

různých typů průmyslové krajiny. Průmyslovou krajinou se ale autorka nezabývá jako takovou, 

zajímají ji reprezentace této krajiny, především malby a fotografie. V ještě užším pojetí se pak zdá, že 

vlastním tématem práce je symbolický potenciál průmyslové krajiny, resp. důvody, z jakých se 

průmyslová krajina stává tématem práce u vybraného okruhu umělkyň a umělců. Autorka chce 

průmyslovou krajinu nahlížet jako projekční plochu,1 na niž se promítají stavy umělcovy duše. Ve 

skutečnosti je ovšem průmyslová krajina v textu častěji chápána jako svého druhu projektor, který na 

plátně umělcova nitra vyvolává různá duševní rozpoložení (úzkost, tíseň, melancholii). Dlužno dodat, 

že toto nejužší pojetí tématu, které by se už dalo spojit s nějakou výzkumnou otázkou či záměrem, 

není v textu uceleně formulováno. 

Dědictví průmyslové epochy, jak to politické a sociální, tak to ekologické či architektonické, 

nepochybně aktuálním tématem je. Autorka v úvodních pasážích sice připomíná některé projekty 

spojené s kulturním překódováním průmyslového dědictví, nevěnuje jim ale větší pozornost a nijak 

hlouběji nerozkrývá motivace k jejich vzniku. To je škoda, protože by se jí to k interpretaci práce 

vybraného vzorku malířů hodilo přinejmenším stejně jako znalost historických příkladů uměleckého 

                                                           
1
 I přes mou dva roky starou výtku si autorka neodpustila podivné používání spojení „projektová plocha“. 



tematizování průmyslu, která je demonstrována (opět bohužel velmi kuse a bez zjevného zacílení) 

v úvodní kapitole. Co je na tématu aktuální v našem vlastním prostředí (v České republice v roce 

2013, resp. 2015), bohužel zůstává v práci ukryto mezi řádky. Podle mě je aktuální především vztah 

zvoleného tématu k problematice postsocialistické kulturní identity.  

Odlišné typy průmyslu rozvíjené u nás během posledních 150 let připomínají pestrost našich dějin, 

v nichž se střídaly období podřízenosti větším imperiálním celkům a relativní nezávislosti. Autorka 

takový přístup k tématu místy naznačuje, když pracuje s pojmy „dobové“ nebo „kolektivní“ paměti. 

S oběma pojmy (stejně jako ostatně s mnohými dalšími) zachází ovšem volně a nereflektuje specifický 

diskurs, který je s nimi spojen. Ten je přitom velmi bohatý. V roce 2013 vyšlo např. tematické číslo 

Revue labyrint s podtitulem „Umění zapomínat“, v němž se čtenář může seznámit s texty Marca Augé 

nebo Andrease Huyssena; v Atlasu transformace (2009) je několik hesel, mezi jejichž autory 

nacházíme např. Svetlanu Boym, věnováno nostalgii, ruinám apod. Autor tohoto posudku vydal 

v roce 2013 publikaci Minulá budoucnost, v níž se zabývá přítomností a podobami historiografického 

obratu v umění střední Evropy a věnuje pozornost mimo jiné tomu, jak je zdejší ostalgie spojena 

s materiálním dědictvím socialismu. 

Zájem o paměť a o doklady hmotné i nehmotné kultury, na nichž paměť roste a udržuje se při síle, je 

zkrátka v posledních letech silný a v našem prostředí je specificky spojen s revizí socialistické 

minulosti. Autorka tento trend jistě zaznamenala také, stejně jako malířky a malíři, jimž v práci věnuje 

pozornost, a místy proto do textu nevyhnutelně prosakuje. Téma ovšem zůstává velmi málo 

reflektované, a když už, tak převážně v psychologizující (nebo pozitivistické?) rovině hledání odpovědí 

na otázku, zda se nějaká konkrétní zkušenost z dětství či dospívání promítla do preferování toho či 

onoho motivu (v části rozhovorů).  

 

metodologický postup a způsob řešení: 

Podle toho, jak svůj postup popisuje autorka, vymezila si nejprve desítku tematických okruhů 

souvisejících s „geniem loci periferní a industriální krajiny“ a následně vyhledala autory, v jejichž práci 

se vybraná témata nacházejí. Vybraným umělcům pak věnovala prostor v druhé části práce, kde 

u každého autora opakuje stejná struktura: „medailon“ (stručný profil autora akcentující jeho 

přiřazení k tématu práce doplněný o CV) a rozhovor, respektive dva rozhovory, z nichž ten druhý byl 

veden dodatečně, po první neúspěšné obhajobě.  

Zde je výběr dílčích témat, podle nichž je pojmenováno deset kapitol první části práce: krajina města 

– krajina duše; procházka a sentiment; paměť místa; krajina pro Stalkera; lonely; průměrná šeď; 

estetika rozkladu; periferie; krajina transformovaná; duch industriálních katedrál (tovární hala). 

Nesourodost tohoto souboru zjevně plyne z faktu, že kritériem výběru témat nebyly nějaké 

„objektivní“ (v empirické skutečnosti ukotvené) kvality průmyslové krajiny, nýbrž „hledisko symbolů 

a pocitů, které industriální typ krajiny vzbuzuje“ (s. 8). Jsme tedy jako čtenáři postaveni do situace, 

kdy se některé kapitoly věnují „standardním typům“ průmyslové krajiny, který jsou běžnou součástí 

odborného diskursu např. v oborech ekologie, architektury nebo urbanismu (brownfields nebo 

tovární komplexy, v nichž byla ukončena průmyslová výroba), zatímco jiné kapitoly jsou postaveny už 

přímo na uměleckých reprezentacích – zde je zejména nepřehlédnutelné zaujetí autorky filmem 

Stalker a konceptem zóny.  



Z hlediska způsobu řešení, respektive koncipování výzkumné části práce, je klíčový vztah první 

a druhé části práce, v níž se Denisa Belzová pokusila o kvalitativní výzkum zaměřený na rozkrytí 

motivací a okolností tvorby vybraných umělců. Metodou výzkumu byly rozhovory. V první sérii jsou 

rozvory „šité na míru“, v druhé jde spíše o anketu; otázky jsou víceméně pro všechny identické a jsou 

odvozovány z první části textu, reflektují tedy strukturování dílčích témat podle symbolů a pocitů 

evokovaných industriální krajinou.  

Často velmi zajímavé autorské reflexe a introspekce se ovšem překvapivě málo zpětně promítají do 

první části textu, respektive se do ní nepromítají přímo (jako citace). Často se bohužel ukazuje, že 

hloubka a přesnost, s jakou o své práci uvažují vybraní autoři (např. Oldřich Bystřický nebo Barbora 

Lungová), je při parafrázování jejich výpovědí potlačena. Denisa Belzová se tedy sice tentokrát snažila 

do úvodních kapitol informace získané v rozhovorech promítat důsledněji. Nicméně i v 

důsledku strukturování jednotlivých kapitol, v nichž jsou nejčastěji po krátkém filosofujícím úvodu za 

sebou řazeny lineárně odstavce věnované jednotlivým umělcům, působí výsledek poněkud 

mechanicky.  

Chtěl bych se zde pozastavit nad tím, jak Denisa Belzová pracuje s pojmy. Podle mě velmi nešťastně 

používá téměř jako synonyma pojmy nesoucí často velmi odlišné konotace. Pojmy „průmyslová 

krajina“, „periferie“, „brownfield“, „zóna“, „(zašlý) funkcionalismus“ se v jejím podání zdají být docela 

dobře zaměnitelné. Na s. 18 autorka konstatuje, že „opuštěná místa vyvolávají romantické pocity“, 

na s. 32 už je ale vše jinak, když autorka píše, že „opuštěná periferní prostranství“ vyvolávají úzkost. 

Samozřejmě, že možné je obojí, problém je ale v tom, že tato tvrzení jsou jen suše podávána jako 

fakta, namísto toho, aby byly výroky např. zjemněny tím, že opuštěná místa ten či onen stav 

vyvolávat mohou, nebo zpřesněny konstatováním, že se na tento jejich aspekt soustředí určitý okruh 

umělců…  

Dobrým případem toho, jak málo jsou pro Denisu Belzovou podstatné pevnější kontury pojmů, 

s nimiž pracuje, je dvojí odkaz ke kurátorskému textu Andrei Domesle, který doprovázel výstavu 

fotografií Zmařená naděje. Romantismus dnes (Dům umění města Brna, 24. 6. – 9. 8. 2009). Poprvé 

Belzová ze zmíněného textu cituje na s. 20: „(…) Romantika se ukazuje být něčím mnohem 

zásadnějším než jen opakovaným klišé o pocitovém zvnitřnění, o sladkobolných náladách a útěku ze 

světa. Stále silněji si uvědomuje dvojí povahu romantiky: na jedné straně jako uchýlení se do přírody, 

na druhé straně jako poznání vlastního odcizení od takzvaně přírodního stavu; jako touhu po něčem 

velkém, absolutním a zároveň jako doznání rozkladu celkového obrazu světa.“ Na s. 200, v závěru 

práce, se odkaz k Domesle vrací jako parafráze: „Opuštěná místa vyvolávají romantické pocity. 

Romantismus je stále živý, proměňuje se pouze způsob, jak je vyjadřován. Melancholie není jen 

projevem sladkobolného citu, ale také touhou po něčem absolutním, co nás přesahuje.“ 

Romantika (romantismus) a melancholie nám tak splývají do těžko odlišitelné jednoty. Vztahují se 

k sobě jako část a celek v řečnické figuře synekdochy. „Synekdochické myšlení“ (s trochou nadsázky) 

je podle mého nejvýstižnějším opisem autorčina přístupu. Denisa Belzová nepociťuje nutnost 

komentovat rozdíl mezi zkoumáním genia loci určitého místa (např. opuštěné tovární haly) 

a zkoumáním obrazů tohoto místa. Je zde automatický předpoklad, že genius loci zůstane na obraze 

zachován. Jestliže si autor vybere nějaký námět pro melancholii, již v něm vyvolává, je melancholie 

součástí tohoto námětu, je součástí genia loci, toho, jak na nás místo působí. Ale žádná místa tu 

nejsou, jsou tu jen obrazy… 



splnění cílů disertační práce / přínos práce: 

Autorka si hned v anotaci práce vymezila dva cíle: „interpretovat genius loci periferní a industriální 

krajiny v malbě a fotografii“ a „mapovat současnou českou scénu v malbě“, respektive tu její část, pro 

kterou je téma průmyslové krajiny relevantní. Pokud připustím, že téma skutečně lze uchopit tím 

způsobem, že genius loci určitého místa zkoumám skrze obraz tohoto místa a soustřeďuji se přitom 

především na asociativní a symbolický potenciál místa jako obrazu, pak lze konstatovat, že autorce se 

podařilo tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím vytvořením svérázné typologie, respektive souboru 

dílčích témat (kategorií) zahrnutých pod zastřešující pojem průmyslové krajiny. Tato typologie je 

ovšem dle mého názoru příliš subjektivní na to, aby s ní bylo možné pracovat nejen v odborném 

diskursu, ale značně problematické by bylo i její využití v kurátorské praxi (pokud by se tedy 

nejednalo o kurátorské projekty samotné autorky). Přínos práce je tedy dle mého soudu limitovaný 

z jedné strany značnou subjektivitou a z druhé strany metodickou nedůsledností (víceméně 

absentující vymezení základních pojmů, s nimiž autorka pracuje, dosti povrchní kritika dosavadního 

bádání v dané oblasti, která stále příliš často ústí do autorčina doporučení, co bychom si měli přečíst, 

nebo neúplnost některých životopisů a soupisů aktivit umělců). 

 

formální úprava, stylistika 

Formální úprava ve mně vzbudila nejprve údiv, který později přešel do únavy. Řádky se zalamují, „kdy 

se jim zachce“, řádkování v textu je navíc příliš těsné (na rozdíl od velkorysejších odstupů 

v poznámkovém aparátu); nejsou odsazovány odstavce atd. Pozornost čtenáře také otupují 

opakované odkazy na to, že o tom či onom umělci se ještě bude psát více na jiném místě. Důsledkem 

je obsahová roztříštěnost textu, kterou formální úprava ještě umocňuje. Po jazykové stránce je text 

lépe dotažený než v původní verzi práce. Ani nyní se autorka neubránila překlepům a stylistickým 

neobratnostem, ale není to jistě hlavní slabina textu. Co se týče formalit spojených s bibliografickými 

odkazy, zde se chyby najdou, nejsou ale závažné. Na pováženou jsou spíše některé zdroje, ke kterým 

autorka disertační práce odkazuje, jako jsou různé webové lexikony.  

 

shrnutí 

Psát posudek na předloženou disertační práci byl velmi nesnadný úkol, především proto, že jí chybí 

jasně formulovaný výzkumný závěr, nějaká teze či hypotéza. Cíl spočívající v záměru interpretovat 

obrazy tematizující industriální krajinu a zmapovat českou malbu zaměřenou tímto směrem prakticky 

nelze minout. Takto pojatou práci lze pak hodnotit především z hlediska informativnosti, přesnosti, 

inovativnosti. Zde je třeba říct, že v práci je bohužel řada nepřesností (např. za Industriálními stopami 

nestojí pochopitelně Jaroslav Fragner, ale Benjamin Fragner; Daniel Pitín objektivně nevychází 

z Adriana Ghenie, ale dospívá ve stejné době k obdobným řešením, zatímco o obou by se dalo říci, že 

vychází z Lipské školy – např. z Neo Raucha nebo Mattiase Weischera –, kterou ovšem autorka 

nezmiňuje, pokud jsem se nepřehlédl).  

Podobným nepřesnostem v první části odpovídá nedůslednost tvorby soupisů díla a dosavadních 

aktivit u vybraných českých umělců. Belzová zde využila především snadno dostupných webových 



databází, které ovšem často nejsou již několik let aktualizovány, nebo se spolehla na CV zaslaná 

umělci (která např. nechala v anglickém jazyce, pokud je tak dostala).  

Co se týče inovativnosti, respektive aktuálnosti tématu, k té jsem se vyjádřil již výše. Téma v zásadě 

aktuální je, ovšem silně subjektivizující pojetí neumožnilo práci silněji vztáhnout k aktuálním 

tématům, jako je ostalgie, historiografický obrat, nebo vztah kolektivní paměti a hmotného 

kulturního dědictví.   

Za pozitivum lze považovat, že textová část práce je v organické jednotě s tvůrčím zaměřením 

autorky. Limitem tohoto propojení je ovšem fakt, že tematicky blízké výstavy, na nichž se autorka 

podílela autorsky nebo organizačně, nenabídly nějaký kritický pohled na téma, měly v tomto ohledu 

vždy spíše salónní charakter. 

 

otázky k obhajobě: 

1. Jak byste sama zhodnotila přínos své práce na poli věd o umění nebo kurátorství? 

2. Mohla byste stručně zrekapitulovat, jakou metodou jste požívala k nalézání korelací mezi 

specifickými místy (jejich obrazy) a pocity či afekty? 

 

 

hodnocení 

Disertační práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě práce navrhuji udělení akademické 

hodnosti Ph.D. 

 

v Brně, dne 10. 9. 2015      Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.  

        Fakulta výtvarných umění VUT v Brně 

 


