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Předložená disertační práce v metodologicky promyšleném a uceleném pohledu 
sleduje problematiku uměleckých projevů, jež v posledním období bývají označovány 
souhrnným názvem eko art. Jde o velmi aktuální problematiku, která je v neustálém pohybu  
a vývoji, navíc o tematiku, která v českém prostředí dosud není souhrnně teoreticky 
zpracována, takže disertační práce přináší cenné nové informace i jejich vyhodnocení v širších 
souvislostech. Je třeba zdůraznit, že autorka zvolila přehlednou strukturu práce, která 
umožňuje komplexní uchopení problematiky. 

 
Při jistém zjednodušení lze disertační práci Zdeňky Řezbové vnímat jako celek 

sestavený ze čtyř logicky propojených částí – nejdříve jsme seznámeni se směry jejího bádání, 
s terminologií a základním teoretickým uchopením eko artu, pak následuje pohled na tvorbu 
jednotlivých umělců v podobě dílčích případových studií, poté se autorka znovu vrací 
k souhrnnějším teoretickým úvahám, aby práci po kapitole 8. Závěr (v rozsahu pouhých dvou 
stran poněkud stručné) uzavřela přesahem k vlastním praktickým výstupům v podobě 
publikačních a vzdělávacích aktivit. Doprovodné názorné tabule jsou pak důkazem, že 
autorka přináší komplexní dílo – jde o pohled umělkyně, která se vedle své tvorby zabývá 
teoretickou reflexí, ale i aktivitami vzdělávacími. 

 
Ačkoli celek práce je zvládnut, ústřední idea je zřetelná a informační podklady jsou 

dostatečně bohaté, přesto práce vykazuje řadu dílčích sporných míst či nedostatků. Některé 
záležitosti mají třeba jen terminologickou povahu – například úvodní kapitola na straně 2, 
kterou autorka nazývá Metodika, je sice nenaplněným a nedopracovaným konceptem, 
nicméně zcela jednoznačně konceptem metodologickým. Název měl tedy znít Metodologie. 
Vážným otazníkem je práce s literaturou – na jedné straně je nezbytné uznat, že autorka 
shromáždila značné množství i velmi podrobných informací, byť jejím dominantním zdrojem 
bylo internetové, někdy informačně ne zcela exaktní prostředí, na straně druhé zde některé 
uměnovědné literární opory zcela chybí. Zcela ignorovat stať Františka Šmejkala Návraty 
k přírodě z hloubi 70. let 20. století je ve studii sledující kořeny, podoby a souvislosti eko artu 
neodpustitelné. Další chybou je nedostatečná kritická reflexe literatury. O řadě věcí Zdeňka 
Řezbová podává podrobný výklad, v němž ovšem zcela postrádáme odkaz na zdroj, z něhož 
informace čerpala. Jak máme vnímat její názorové či hodnotící konstrukce, když jen na 
nemnoha místech je zřetelně vymezeno, jaké názorové stanovisko je převzato z literatury, a 
jaké formulace jsou původním produktem autorky disertace. Například na stranách 121 až 123 
nacházíme kvalitní interpretaci díla Hanse Haackeho z berlínského Bundestagu, ale 
nenacházíme zde odkazy na zdroje, odkud jsou informace čerpány. Ani fotodokumentací 



autorka nenaznačuje, zda si vše vyvodila z popisky přímo v budově (ta ale tak podrobná není), 
nebo zda byl dostačujícím zdrojem umělcův katalog, z nějž jednu jeho poznámku cituje. 
Podobně je to hned v úvodu u Kathryn Miller i u řady dalších umělců. 

Nevyrovnanost v práci s odbornou literaturou je pak patrná také z míst, kde jsou jako 
kodifikující zdroje uváděny různé studentské diplomové práce – v takových okamžicích je 
pak absence uznávaných opor skutečně závažná. S tímto vynecháním „klasiky“ lze možná 
spojovat i absenci některých zásadních uměleckých osobností, které v českém prostředí lze 
jako předchůdce či neuvědomělé, ale klíčové průkopníky eko artu vnímat. Zde možná také 
nacházíme důsledek nepříliš propracované úvodní kapitoly vymezující autorčin 
metodologický náhled – čtenář, ale možná ani autorka sama, si pak nejsou jisti, podle jakých 
kritérií je vlastně výběr interpretovaných umělců koncipován. 

Různé textové a jazykové drobnosti bychom asi autorce nemuseli vytýkat – jenže je tu 
docela vážný důvod k pozornosti. Řezbová píše velice kultivovaně, má čtivý odborný styl, 
nedopouští se závažných jazykových prohřešků, neničí čtenáře nesmyslnými slohovými 
zmatky ve stavbě zdlouhavých souvětí, kterými mnozí jiní devastují svá sdělení s pocitem, že 
když je souvětí komplikované, tak patří do vědeckého stylu. Proč tedy namísto správného 
„tematický“ píše chybně „tématický“ (úvodní prohlášení), místo „dosažených výsledků“ píše 
do jednoho nadpisu (!) „dosáhnutých“ (s. 4), namísto „standardní“ je v textu „standartní“. 
Tyto výhrady ale skutečně poukazují jen na jazykové drobnosti, jako celek je text opravdu 
kvalitním výkonem, který je drobně komplikován snad jen tím, že na řadě míst autorka 
poněkud neústrojně a stylově nečistě přechází z plynulého výkladového textu do jakýchsi 
„tabulkových“ výčtů, které ale mají hybridní podobu na rozhraní mezi klasickou tabulkovou 
sumarizací dat a plynulým výkladem v souvislém textu. 

Jiný dílčí otazník se vznáší nad koncepcí, zaměřením a rozsahem umělecké či 
praktické části disertace. Spíše intuitivně musíme rozeznávat, že máme co do činění s patrně 
hodnotným animačním či lektorským galerijním výkonem. Podrobnější rozpracování však 
v textu chybí, nacházíme jen výčet autorčiných aktivit v Národní galerii a ukázky 
metodických listů. 

 
Přes všechny uvedené výhrady je ale disertační práce Zdeňky Řezbové v teoretické  

i metodologické rovině kvalitně zvládnutým odborným spisem, postaveným na uvědomělých 
výzkumných základech i osobních oborových zkušenostech. Z hlediska rozsahu, obsahové 
struktury i formálního zpracování jde v rámci doktorského studia na umělecké škole o kvalitní 
výkon.  

Předložená práce 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: 
1. Jaké jsou ustálené zvyklosti pro užívání názvů typu eko art (nebo eko-art, eco-art), 

land art, pop art – lze nalézt nějaká souhrnná poučení ve stávající literatuře či v odborném 
normotvorném jazykovědném prostředí? 

2. Jaká je institucionální podpora uměleckých projevů v oblasti eko artu v českém 
prostředí, a jaký může být nějaký výrazný srovnávací příklad ze zahraničí? 
 
 

V Brně 29. 9. 2012                                            dr. Radek Horáček 
 
 


