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Zaměřením na tematicky zřetelně vymezenou problematiku výtvarného umění 50. a 60. let 

20. století v bývalém Československu se disertační práce Jana Šrámka aktuálně hlásí k jedné stále 
silné linii v současném umění i v současné teoretické reflexi. Nejen odkaz z volného výtvarného 
umění, ale i výsledky tvorby v oblasti průmyslového návrhářství, grafického designu, a zejména 
pak architektury jsou předmětem určité zvýšené pozornosti dnešních teoretiků i umělců již nejméně 
jedno desetiletí. Autor předložené práce si je této skutečnosti vědom a snaží se sledovat důležité 
aktuální prameny ke zvolené problematice, ale také se do řady takto koncipovaných projektů sám 
aktivně zapojuje. Jeho disertační výkon tak díky tomu naplňuje v téměř ideální podobě celkový 
koncept doktorského studia na FaVU VUT v Brně, když je v něm obsažen jako v komplexním celku 
výkon teoretický i umělecký. 
 Úvodní vymezení tematiky a popsání metodologického náhledu je do jisté míry rozstříštěno 
– najdeme tu náznaky hned několika sdělení – že v americkém umění momentálně probíhá oživení 
zájmu o výtvarnou kulturu 50. let 20. století, že v českém prostředí se v poslední době uskutečnilo 
několik takto zaměřených výstav, že autor sám se aktivně na některých projektech podílí (mj. kniha 
Ztracená perspektiva). K čitelnějšímu vymezení výzkumného přístupu by patrně také napomohla 
obsažnější výběrová analýza dosud publikovaných teoretických studií i uskutečněných výstavních 
projektů ke zvolenému tématu a období. Tuto heuristická část nacházíme na stranách 6 – 7, a poté 
v kapitole Základní prameny na str. 11 – 14, což je poměrně malý prostor na to, aby autor mohl 
předložit poznámky k již zpracovaným publikacím v dostatečné šíři, ale zejména v čitelném 
metodologickém či dramaturgickém konceptu. I při této výhradě je ale nutné ocenit, že z hlediska 
struktury je disertační práce Jana Šrámka velmi dobře a přehledně uspořádána, vymezuje téma, 
komentuje literaturu, podává výběrový historický přehled, snaží se zdůraznit některé dosud 
opomenuté hodnoty a v závěru se z provedeného bádání snaží formulovat nějaké uzavírající 
stanovisko.  
 Text je napsán přehlednou a kultivovanou formou, prozrazuje autorovo zaujetí i značnou 
informovanost i autorskou angažovanost ve sledované tematice. Proto je ovšem škoda, že 
v některých aspektech zde bohužel nacházíme dílčí nedostatky či výkyvy v kvalitě zpracování. 
Úvodní kritickou analýzu již napsané literatury můžeme vnímat spíše jako určitý náznak, v němž 
jsou vybrané tituly jen uvedeny a stručně charakterizovány, nikoli však podrobeny vážnějšímu 
kritickému vyhodnocení. Stejně tak celkový závěr práce na pouhých dvou stranách nemůže 
obsáhnout plnohodnotné souhrnné vyhodnocení a uzavření celé studie. V závěru je komentován 
František Holešovský, ale to je titul již zastaralý, zatímco z novější teoretické literatury o ilustraci 
zde některé tituly zcela chybí (mj. Martin Reissner s převažujícím zaměřením na ilustraci dětskou). 
Poněkud neúplná práce s literaturou je podtržena i rozpačitě zpracovaným přehledem literatury 
v závěru. Nenacházíme ji zde v přehledném abecedním pořadí, bibliografický záznam neodpovídá 



žádné z aktuálních norem, přehlednosti by rovněž prospělo členění na samostatný blok literatury 
ryze teoretické, na oddíl ilustrovaných knih, s nimiž je v disertaci pracováno, na zdroje časopisecké. 
Rovněž je škoda, že k přehledu použité literatury nejsou v samostatném seznamu uvedeny autorské 
výkony samotného autora Jana Šrámka, čtenář disertačního spisu by rázem dostal mnohem 
přehlednější a komplexnější informaci. 
 Samostatným problémem předložené práce je kvalita textového zpracování – přestože autor 
v úvodním poděkování naznačuje, že s jazykovou korekturou mu pomohl někdo jiný, v textu i tak 
zůstala řada překlepů i gramatických chyb. Pomineme-li, že v přiloženém svazku tezí disertační 
práce jsou dvě chyby hned v dvouřádkovém názvu, pak v samotné disertaci zůstaly pravopisné 
hrubky (s. 8 …. “mechanismy, které množili….“, s.10…“Jsem uspořádal výstavy, ….které 
zkoumali možnosti galerijní prezentace…“), nesprávné tvary slov (s. 9 „Kniha vyšla v květen 
2012…“) či zkomolená jména (s. 19….“výstava malířů….. Alexandra Dejneka…“ místo Dejneky) i 
mnohé drobné překlepy. Bohužel k nedobrému dojmu z formálních náležitostí je třeba přičíst i 
nezvyklé řešení vazby celého spisu, která se při prvním otevření zcela rozsypala. Právě u 
absolventa výtvarně zaměřené školy je to špatné znamení. Vždyť sledovanou tematikou je 
problematika ilustrací, tedy i knižní kultury celkově, takže předložená práce se zcela neřešenou 
grafickou úpravou a téměř antivýtvarným ztvárněním titulu na vazbě působí značně rozpačitě. 
 Je ale zřejmé, že rozsáhlý spis i odvedený výkon výtvarný můžeme považovat za hodnotné 
naplnění požadavků na vytvoření disertační práce a uzavření doktorského studia. Výše uvedené 
nedostatky mohou být tedy pro závěrečnou komisi podnětem k přesnějšímu kritickému přístupu a 
stanovení objektivních závěrů. 
 

Závěry: 
Předložená disertační práce je zvládnutým badatelským výkonem, je po tematické i 

výzkumné stránce hodnotným odborným spisem, vycházejícím z jasného autorského stanoviska i 
pečlivého výzkumného přístupu. Jazykové nedostatky lze považovat za dílčí, ale napravitelnou 
chybu. Po obsahové stránce, ale i z hlediska rozsahu a struktury členění se jedná o originální a 
kvalitní práci. 

Disertační práce Jana Šrámka splňuje všechny podmínky kladené na závěrečný spis 
doktorského studijního programu, splňuje podmínky kladené na doktorské řízení  
a prokazuje schopnost samostatné tvůrčí odborné práce. Doporučuji proto postoupení 
předložené práce k obhajobě. 
 

 
 
Doporučení k diskusi při obhajobě: 
Lze nějak stručně vymezit, jaká je ve sledované tematice pozice brněnských tvůrců 

(teoretiků, ilustrátorek a ilustrátorů)? Které vybrané tituly se československou i současnou českou 
ilustrací komplexněji zabývají v návaznosti na spis Františka Holešovského z roku 1989?  

 
 
 

 
V Brně 8. 9. 2015                        dr. Radek Horáček 
 


