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Denisa Belzová předkládá svoji přepracovanou a doplněnou disertaci Modlitba za 

něco, co odchází. Když jsem posuzoval text před dvěma roky, měl jsem řadu pochybností. 

Práci jsem nicméně doporučil, protože jsem za problematickými momenty viděl spíš 

odpovědnost vedoucího práce či instituce a měl jsem za to, že stanoviska komise autorce 

pomohou nalézt východiska pro novou verzi. Přepracovaný text tedy beru do rukou zvědav na 

míru změn a jejich povahu.   

Na první pohled je práce obsáhlejší a snad i úhlednější. Při detailním ohledání už ale 

tolik nepotěší. Zůstává členění na dvě základní části; kapitoly, které analyzují symbolické 

dimenze „industriálu“ se rozrostly ze čtyř na deset, čímž se změnil název první části na Deset 

zastavení městského poutníka. Označení druhé části zůstává Česká současná malba 

průmyslové krajiny. Ta obsahuje - po krátkém metodologickém úvodu - biografické údaje o 

autorech, záznamy rozhovorů s nimi, obrazové přílohy a bibliografii. V této druhé části jde 

vlastně jen o obsáhlejší katalog k souboru osmnácti umělců. Tím spíše pozornost přitahuje 

textová část první půlky, která rozpracovává teoretická východiska.  

Práce si předsevzala prozkoumat „uměleckou interpretaci génia loci industriální a 

průmyslové krajiny“ s tím, že současně mapuje generační výsek (mladší a střední generaci) 

umělců (primárně malířů), které lze s takovou „autorskou interpretací“ spojovat. Pro postižení 

„generačně specifického“ pojednání reliktů industriální éry (jež, jak předpokládáme, vyvodí 

z rozhovorů) si Denisa Belzová v první části práce „připravuje půdu“ fenomenologicky 

pojatou analýzou. Soustřeďuje se na dílčí významové aspekty percepce industriálního 

prostoru jako jsou: vzpomínky, osamělost, šeď, rozklad, transformace; s pomocí odkazů na 

malířská a filmová díla pak hledá hlubší symbolické dimenze a souvislosti, s nimiž (možná) 

rezonují vybraní autoři. Jak zmiňuje v úvodu (str. 8) nabízejí se dvě varianty výzkumných 

praktik („prosondovat do hloubky“ a „množstevní postup“); ty ve své práci propojuje. To lze 

pokládat za dobré řešení. Otázkou je ovšem jak vypadá jeho realizace.  



Jak jsem psal již v předešlém posudku, některé názvy, resp. „pocitové metafory“ mám 

za natolik banální, že by bylo lépe se jim vyhnout („krajina duše“ nebo „duch industriálních 

katedrál“). Ty v označení kapitol (a v textu) zůstaly a autorka k nim přidala další obdobně 

banální či problematicky konstruované („Průměrná šeď“, „Chrámová tovární hala jako 

Stalkerova komnata štěstí“). Nicméně, kapitoly postihují aspekty, jež se k jejich tématům váží 

a vytvářejí jakousi „podmalbu“ druhé části. Oddíly, v nichž se pouští do historických 

připomínek kontextu (Brief industrial history, str.11) působí ovšem vágně a nepřesvědčivě 

(„Futurismus byl nepochybně ovlivněn civilistickou vírou v technický pokrok“,12). 

S odbornými pojmy (jako funkcionalismus, civilismus, metafyzika aj.) zachází laicky a 

zmateně; používá je asociativně, aniž by dokázala zapojit jejich významové rysy do 

systematického rozvíjení a zodpovídání načrtnutých tezí. Soustředění na proud asociací ji 

často vynáší ven z výchozího tématu, takže čtenář má pocit (někdy asi nespravedlivě), že 

autorka skáče z tématu na téma.  

Jiným nešvarem psaní (vedle banalit oděných do poetického hávu) je opakování slov, 

jež vyvolává podezření z podlehnutí nutkavé echolálii; kapitola nazvaná „Průměrná šeď“ 

začíná větou: „Šedá barva je synonymem pro všednost“, což jen opakuje informaci z motta 

„všednost, průměrnost a šeď“ – a pak jsou pro jistotu(?) v celé kapitole rozesety další 

připomínky: „nudná šeď … „městskou obyčejností“ … „nuda a znechucení“ … „průměrnou 

šeď české scény“ (str. 40) … „Těžké šedivé komunistické nebe“ (42) … „Nudnou všednost 

nejlépe vystihuje šedivá obloha“… (43). Podobně píše o sentimentu. 

Práce hojně využívá poznámkový aparát, což posiluje dojem pečlivého, s vědeckou 

akribií vypracovaného textu (někde zabírají poznámky i půl strany). Mnohé poznámky jsou 

ovšem nadbytečné či naivní (např. pozn. 79 odkazuje na Sternovy knihu „Psychoanalýza 

všednosti“, a následující pozn. 81 říká: „Stern je zde ovlivněn S. Freudem“ (sic!) a autorka 

přitom stejně už v textu o vlivu psala („Odmyslím-li si Fredův vliv na Sternův náhled …“).  

Práce postihuje řadu neopominutelných epifenoménů a symbolických rovin 

s industriálním a urbánním prostorem spojených; namátkou fenomén chůze. Ten mohl být ale 

obsáhlejší, nemluvě o nepřesnostech („drigtování“ má být asi driftování – což je anglický 

překlad francouzského „derivé“ – to je zde ovšem bez zmínky o Debordovi a SI). 

Metodologické informace v práci zastupuje krátký úvod k druhé části a vysvětlení 

kriterií pro výběr umělců. Rozhovory byly patrně realizovány jako elektronické odpovědi na 

mailem zasílané sady otázek. Autorka píše, že otázky „vybírala“ (asi formulovala) pro některé 

autory individualizovaně, ale pro další shodně (což by umožňovalo srovnání). Jakkoli nás 

však ujišťuje (str.8): „[o]dpovědi z rozhovorů třídím a shrnuji (…)“ marně hledáme kapitolu, 



kde by se toto shrnutí nacházelo; výpovědi, intuitivně potvrzující autorčina hlediska, jsou 

patrně roztroušeny napříč celým textem.    

Bibliografie obsahuje sice jen 26 položek, ale v poznámkovém aparátu se vyskytuje 

velká řada odkazů na další zdroje, včetně elektronických; vyvstává otázka, proč tedy nejsou 

v bibliografii. Některé odkazy na zdroje nejsou v pořádku – třeba pozn. 11. referuje o textu 

Daniely Kulhavé „Továrna jako motiv v českém umění na přelomu století“, ale schází 

minimálně rok vydání o dalších informacích nemluvě (stejný prohřešek je v pozn.14, ale 

„Aspekty zóny“ Lucie Nováčkové aspoň najdeme v bibliografii); čteme-li dál, kýženou 

informaci najdeme v pozn.70 na str.14 (řada bibliografických odkazů se, mimochodem, týká 

diplomových prací z FaVU). 

Jakkoli je enormní množství odvedené práce zřejmé, pocit sporného výsledku zůstává. 

Práce je navzdory úvodním kapitolám spíše deskriptivní, informativní. Samozřejmě, získání a 

utřídění tolika informací o určitém autorském okruhu, tedy o tvůrcích, kteří jsou (tak či onak) 

zaujati fenomény průmyslové a urbánní krajiny, může být užitečné. Shromážděné odkazy na 

webové stránky umožňují čtenáři rychle se dostat k dalším materiálům o autorech a jejich 

díle. Tuto kvalitu ovšem dosti snižují (v mém posudku již zmíněné) nepřesnosti minimálně 

formálního aparátu, pravděpodobně však i věcné. Je to nejen chabá bibliografie v závěru, ale i 

značná výrazová neobratnost až lidovost popisů a komentářů, co přesvědčivost předložených 

sdělení snižuje.   

Autorka píše svérázným, povídavým až inzitním stylem, překvapenému čtenáři radí, 

doporučuje, co by měl shlédnout nebo přečíst. Typografická podoba textu je, předpokládám, 

záměrná, rozhodně však nešťastná, neakceptovatelná Na jiných fakultách je postačujícím 

důvodem pro nepřijetí práce k obhajobě.  

Pokud jde o teoretickou část, obávám se, že text nesplňuje požadavky na disertaci 

kladené. Kloním se tedy ke stanovisku spíše negativnímu, tj. navrhuji práci nedoporučit 

k obhajobě. Vezmu-li jako kritérium možnost publikování, domnívám se, že v této podobě 

by text neměl být zveřejněn. Protože jde o opakovanou obhajobu, mám za to, že je na místě 

spíš přísnější posuzování či vyvozování důsledků. Součástí disertace je ovšem i praktická část 

(s ní jsem obeznámen jen přiloženou dokumentací). Je pro mne představitelné, že ta by mohla 

zvrátit nepříznivý verdikt týkající se teoretické části disertace (stejně tak jako případně 

přesvědčivá autorčina obhajoba).  

 

 

V Brně dne 14. 9. 2015     Mgr. Blahoslav Rozbořil, Ph.D. 


