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Slovní hodnocení: 

Petra Nápravníka mám radši než on mě. Fascinuje mě jeho zření, nutkavé výtvarničení, klopýtavý zvuk jeho 

hudby, některé jeho pohyby a řada jeho roztroušených postřehů. Myslím si, že si Petr Nápravník myslí, že od 

něj očekávám nějaké projevy salonního kritického myšlení, jasně formulované politické názory nebo 

profesionální a odpovědný přístup k vlastní kariéře. Ano, asi mi ta podezřívavost vadí od něj víc než od 

jiných. Jak Petrovi Nápravníkovi vysvětlit, že stejná očekávání pro mě neplatí za všech okolností? Nevím, jak 

se z jeho předsudečných předporozumění, mých údajných očekávání, která na něj podle něj kladu, 

ospravedlnit, nebo dokonce od nich očistit a ještě se do toho více nezaplést? 

Trochu se díky tomu jeden druhému vyhýbáme – jako bychom se vždy, když se náhodou potkáme, nadechli 

a už, už měli říct nějaký kód, kterému budeme rozumět jen my dva, anebo alespoň kletbu, ale pak to 

většinou polkneme a řekneme něco jako: „..Ahoj, kam jdeš?..“Nebo: „..Potřebuješ nějaký podpis?..“ 

Myslím si, že Petrovi Nápravníkovi rozumím víc, než si on myslí, že mu rozumím, ale tohle tvrzení nepůjde 

ověřit. Přes všechnu tu psychedelickou vnímavost a flow bojuje Petr Nápravník se slaměnými panáky, když 

pořád dokola obhajuje svou existenci na škole a ve světě umění. Možná je Petr Nápravník někým jako 

Louis-Ferdinand Céline– výjimečný spisovatel a mizantrop, který byl zároveň lékařem a jak své pacienty 

léčil, tak je nenáviděl a pak o tom ještě napsal. Je Nápravník mizantrop a jsem tedy jen jedním z mnoha? 

Mám radši Petra Nápravníka, když splétá, zaplétá a spojuje přetrhané, civí na něco, nebo jen tak něco 

žmoulá, než když ironicky neteoretizuje nad smyslem umění. Nebaví mě, když píše o tom, že dekoruje 

Vegýnu a vymezuje se tak vůči galerijnímu provozu, který ho nebaví, protože mě takové deklarace od něj 

nudí, ale až na tenhle detail je pro mě tvorba Petra stejně silná jako na začátku, když jsem ji poznal poprvé 

a baví mě stejně, jako mě asi budou bavit Nápravníkovy práce i v budoucnu. Petr Nápravník dokáže tvořit 

v cyklickém čase a nikam se tak nevyvíjí. Stále obdivuji jeho vznešenou stagnaci a to zcela bez nadsázky. 

Navrhuji bakalářskou práci Petra Nápravníka komisi k obhajobě a navrhuji stupeň hodnocení A. 

 

Otázky k rozpravě: 
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Závěrečné hodnocení:  

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Návrh klasifikace: 

A 

 

Posudek vypracoval(a): 

MgA. Pavel Sterec, Ph.D. 
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