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Anotace (abstrakt)
Cílem diplomové práce je provést kvalitativní obsahovou analýzu, která zodpoví, jak
média informují o t ech zvolených aukcích. Konkrétn se jedná o aukci sbírky rodiny Hascoe
v Sotheby’s, o aukci díla Tvar modré v Adolf Loos Apartment and Gallery a o aukci sbírky
olej

od Františka Muziky v Dorotheu. Pro pochopení aukčního trhu nejprve čtená e

seznámím s historickým vývojem a mechanismy aukční sín . V teoretické části poté
p edstavím nabídku analyzovaných aukcí a soust edím se na unikátnost sbírky i um leckého
díla, na seznámení s p edchozími majiteli p edm t nebo na marketingové aktivity aukční
sín . Následn se p esunu k praktickému provedení analýzy, u níž definuji výzkumnou
otázku, paradigma, vymezím výzkumný materiál a stručn popíši zkoumaná média. Praktická
část analýzy se skládá z provedení t í zakotvených teorií, u nichž provedu otev ené, axiální a
selektivní kódování. Všechny tyto fáze znázorním na grafickém modelu a na záv r každého
výzkumu určím jeho centrální kategorii. Na konec popíši mediální obraz zkoumaných aukcí.

Abstract
Goals of paper are to create grounded theories that will answer the question „how
media inform about three art auctions“. First is Hascoe action in London auction house
Sotheby’s, second one is auction of painting Tvar Modré in ůdolf Loos ůpartment and
Gallery and the last one is auction of collection of oil paintings by František Kupka in
Dorotheum. Firstly I describe historical phases of auction market and then it’s mechanism.
Theoretical part consists of information about offer of analyzed action houses and focuses on
uniqueness of art pieces, previous owners or marketing strategies. Practical part of analysis
defines research issue, paradigm, research materials and describe selected media. Then
alalyzes three grounded theories that consist of open coding, axial coding and selective

coding. All these phases are illustrated on graphic models and identify theoretical codes.
Finally I describe media image of analyzed auctions.
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Diskutace tezí
Po rozsáhlých diskuzích s kantory z oboru Mediální studia na FSV jsem se rozhodla
pro úpravu teze své diplomové práce na téma Jak média referují o trhu s um ním. Má
p edchozí osnova se v novala p íliš mnoha témat m a nekladla d raz na analýzu konkrétního
výzkumného problému, což jsem se rozhodla na základ

doporučení kantor

zm nit.

Struktura p edchozí práce p sobila rozt íšt ným dojmem a p edpokládala zkoumání t í
nesouvisejících problém , a to zpravodajských hodnot, marketingových metod a rámcování
mediálních článk . V diplomové práci bych kv li doporučené délce textu nem la dostatečný
prostor pro zkoumání výše uvedených problematik, jelikož by každá z nich vyžadovala sv j
vlastní výzkum a následný popis výsledk . Proto se domnívám, že bych p vodní
p edpokládanou strukturu práce nebyla schopna zpracovat do hloubky, ale pouze povrchov ,
čímž bych nenaplnila dostatečnou kvalitu akademického textu.
Po diskuzi s doktorkou Reifovou a doktorem Bedna íkem jsem se rozhodla svou
diplomovou práci zam it na kvalitativní analýzu, z které jsem také teoreticky vycházela.
Technika zpracování materiálu je odlišná od p vodn navržené metody v tezích. K tomuto
kroku jsem se rozhodla kv li zvolenému tématu Jak média referují o trhu s um ním, které je
ve společnosti minoritn zastoupeno, a tím pádem není v médiích dostatečn diverzifikované.
Analýzu bych ráda provedla na t ech aukcích, jež byly zmín ny v p vodní tezi. Jedná se o
tyto události: Aukce aukční sín Sotheby's v Londýn v roce 2011, ve které byla dražena díla
českých autor ze sbírky rodiny Hascoe. Následn bych ráda zkoumala aukci, která prob hla
v roce 2012 v České republice v aukční síni Adolf Loos Apartment and Gallery, v níž byl
dražen obraz od Františka Kupky, Tvar modré. Poslední výzkumný okruh jsem zam ila na
aukci aukční sín

Dorotheum v roce 2013, která se odehrála v Praze a poskytla svým

dražitel m rozsáhlou nabídku d l od Františka Muziky.
T i zmín né aukce p edstavují výrazné momenty na českém aukčním trhu, a proto
bych ráda zjistila v rámci t ech analýz, jakým zp sobem byly tematicky zpracované v médiích
a jaké asociace je vzájemn propojovaly. Pro teoretické ukotvení jsem se snažila najít
obdobné studie a práce z aukčního prost edí, které se zam ovaly na obsahovou kvalitativní
analýzu mediálních text v ČR nebo v zahraničí. Bohužel se mi žádné podobné materiály
nepoda ilo získat, jelikož všechny mnou pročtené práce se zam ovaly na ekonomické
aspekty aukcí. Podkladový materiál pro kvalitativní analýzu jsem omezila na zpravodajské
1

tišt né tituly, jejichž periodicita je na denní a týdenní bázi. V současné dob však p edstavují
d ležitý komunikační kanál i online média, a proto jsem se do analýzy rozhodla začlenit i
články ze zpravodajských webových portál , které byly odlišné od jejich tišt ných mutací.
Upravené vymezení podkladových materiál již nepovažuje aukční katalogy jako relevantní
zdroj dat, jelikož se analýza zam uje na články v mediálním prostoru, a nikoliv na
propagační materiály aukčních síní. Televizní zpravodajství jsem se rozhodla do analýzy
nezačleňovat, jelikož bych musela jednotlivé zprávy p episovat na text a pro účely výzkumu
zcela vyhovuje objem článk ve výše zmín ných médiích.

Úvod
Cílem diplomové práce je provést kvalitativní obsahovou analýzu, která zodpoví, jak
média informují o t ech zvolených aukcích. Konkrétn se bude jednat o aukci sbírky rodiny
Hascoe v Sotheby’s, o aukci díla Tvar modré v Adolf Loos Apartment and Gallery a o aukci
sbírky olej od Františka Muziky v Dorotheu.
Pro správné pochopení fungování aukčního sv ta se nejprve pokusím čtená e zasv tit
do jeho historického vývoje (za novodobou kolébku um leckého aukčního trhu lze považovat
Londýn, ve kterém se od osmnáctého století začaly formovat první významné aukční sín ;
práv odtud pochází i zp sob, neboli systém prodeje um leckých p edm t b hem aukce,
který využíváme i dnes). Následn čtená e seznámím s vývojem českého aukčního trhu, u
kterého se soust edím na etapu po roce 1989. Samoz ejm nevynechám a zb žn popíši i
současnou situaci.
Pro částečnou orientaci v aukčním prost edí využiji knihu od Dona Thompsona Jak
prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů, kterou rozpracuji v kapitole Mechanismus
aukčního trhu. Titul podrobn

seznamuje s fungováním trhu s um ním, který popisuje

prost ednictvím konkrétních p íklad . V této časti se budu snažit zd raznit mechanismus
aukční sín , image instituce či um lce. Pro bližší popsání sb ratele a sbírky jsem zvolila knihu
od Michaela T eštíka Um ní sbírat um ní.
V kapitole P edstavení konkrétních aukčních síní zb žn

popíši fungování

analyzovaných aukčních dom . Následn čtená e v kapitole P edstavení analyzovaných aukcí
seznámím s nabídkou mnou zvolených aukcí, která se skládala ze sbírky rodiny Hascoe,
z obrazu Tvar modré od Františka Kupky a ze sbírky olej od Františka Muziky. V této části
2

se soust edím na unikátnost sbírky i um leckého díla, na seznámení s p edchozími majiteli
sbírky nebo na shrnutí propagačních aktivit aukční sín .
V druhé části diplomové práce čtená m p íblížím principy kvalitativního výzkumu,
které jsem čerpala z knihy Kvalitativní výzkum od Jana Hendela. Následn se v podklapitole
Zakotvená teorie zam ím na specifikaci jednotlivých částí této metody, p ičemž rozeberu i
jejich postupy. Materiál jsem získala od autor Anselma Strauss a Juliet Corbinové.
P ed samotnou analýzou definuji výzkumnou otázku spolu s paradigmatem, vymezím
výzkumný materiál a stručn popíši vytyčená média. Smysl výzkumné otázky jsem pro
každou analýzu stanovila totožn , ale pokaždé jsem upravila její zn ní. Hlavním zájmem
mého zkoumání bylo, jak média informují o konkrétní um lecké aukci. Články jsem z počátku
cht la zkoumat dohromady, jelikož se u nich vyskytovaly podobné struktury, slovní spojení i
tém

totožné oblasti zájmu. Nakonec jsem však zjistila, že každá skupina text k jiné aukci

up ednostňovala odlišnou st žejní myšlenku. Proto jsem se rozhodla kvalitativní analýzu
rozd lit na t i části.
Kapitola Kvalitativní analýza se skládá z praktického provedení jednotlivých
zakotvených teorií. U nich se zam ím na podrobn jší specifikování otev eného, axiálního a
selektivního kódování, jež znázorním na grafických modelech. Na záv r každé zakotvené
teorie určím centrální kategorii výzkumu, která konkrétní provedený kvalitativní výzkum
zasadí do kontextu. Vždy se pokusím o rozebrání výsledk provedeného zkoumání a budu se
je snažit zasadit do kontextu s centrální kategorií.
Na záv r shrnu mediální obraz analyzovaných aukcí, u kterého poukáži na podobné či
odlišné formulace, zp soby sd lení aj., jež noviná i používali pro jejich popis. Nakonec se
pokusím zhodnotit jednotlivé výzkumy v souladu s jejich výsledky.

Vývoj aukčního trhu ve Velké Británii
Model anglické aukce lze popsat vzájemným soupe ením jednotlivých zájemc

o

konkrétní položku prost ednictvím p ihazování vyšší cenové nabídky. Licitátor m že ovlivnit

3

pr b h aukce svou osobností, hlasem nebo vyjád ením klidu. Musí však v d t i jakým
správným zp sobem rozví it poptávku, neboli sout ž, kterou zrychlí prodejní tempo.1
Pro popis vývoje londýnského aukčního trhu jsem zvolila kapitolu The Major London
Auction Houses z knihy Pedigree and Panache od autora Shireen Huda. Tato část se
zam ovala na počátky vývoje aukčního prost edí v Londýn od osmnáctého století až po
současnost. Zd razňovala čty i aukční sín Christie’s, Bonhams, Phillips a Sotheby’s, jejichž
ko eny sahaly až do osmnáctého století.2
Christie’s autor charakterizoval jako aukční d m zam ený na vyšší společenské
vrstvy. Bonhams naproti tomu byla odjakživa rodinná firma specializující se na tisk a tišt né
médium. Phillips definoval jako aukční d m s širší orientací na prodej a Sotheby’s byla
p vodn známá ve spojitosti s dražbou knih, nicmén na počátku dvacátého století došlo ke
zm n a začala se soust edit na trh s výtvarným um ním.3

Bonhams
ůukční d m Bonhams vznikl v roce 1ř73 a založil ho specialista na knihy William
Charles Bonham spolu s Georgem Jonesem. Jejich t etím partnerem byl dealer a odborník na
tisk Thomas Dodd, který ješt navíc vlastnil galerii. Společnost Bonhams se zam ovala
v osmnáctém a devatenáctém století na aukce tisku, který byl v této dob na vrcholu. Váženou
pov st si získala i v oblasti starožitností, u níž podporovala sv j ve ejný obraz
prost ednictvím inzerce v médiích. Tuto taktiku volili po vzoru Christie’s a Phillips, zatímco
Sotheby’s se ubírala jiným sm rem a zviditelňovala se pouze v titulech zam ující se na
knihy. Do vedení společnosti se pozd ji p ipojil Henry Jones, který byl syn George Jonese.
Jeho p ičin ním Bonhams v roce 1Ř40 nov za adila do aukce dražbu obraz .4

Phillips
Vznik aukčního domu Phillips m žeme za adit do stejného období jako počátek
společnosti Bonhams. Založil ji bývalý vedoucí ú edník Christie’s Harry Phillips, který se
rozhodl pro své vlastní podnikání v aukčním sv te. Jeho první ve ejný prodej nábytku prob hl
THOMPSON, Do . Jak prodat vy pa ého žraloka za
ilio ů dolarů: Prapodiv é záko y eko omiky
součas ého u ě í a aukč í h do ů, str.
–164.
2
HUDA, Shireen. Pedigree and Panache: A History of the Art Auction in Australia, str. 19.
3
HUDA, Shireen. Pedigree and Panache: A History of the Art Auction in Australia, str. 19.
4
Ta též, str. –27.
1
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v roce 17ř6 a po čase si vydobyl postavení váženého licitátora. Společenský status získal i
díky správn zvoleným marketingovým taktikám, které byly ovlivn ny strategií Christie’s.
Inspiroval se p edevším po ádáním večerních aukcí, které byly plné okázalostí a navšt vovaly
je významní lidé. Phillips se poda ilo získat n kolik d ležitých kolekcí včetn d ležitých
maleb a obraz od barokních portrétist . Společnost se do historie zapsala po ádáním aukce
v Buckinghamské paláci na výzvu královny Victorie v roce 1Ř36. Mezi další triumfy pat il
prodej Fonthill Abbey v roce 1Ř23. ůkce trvala t icet dní a navštívilo ji p ibližn 7 200
zájemc . Po smrti Harryho Phillipse se vedení společnosti ujmul jeho syn William ůugustus,
který vedl prodej sbírky Lorda Northwicka.5

Christie's
V roce 1766 byl založen aukční d m Christie's, který až do druhé sv tové války
figuroval jako hlavní hráč na britském aukčním trhu. Zakladatel společnosti James Christie se
vyučil u Mr. ůnnesleyho, který byl licitátor v oblasti Covent Garden. Po čase se jejich cesty
rozešly a Christie si založil sv j vlastní aukční d m v Pall Mall. První aukce Christie's
prob hla v roce 1766 a zam ovala se na knižní nabídku. Jejich první aukce s výtvarným
um ním se konala krátce na to, už rok po otev ení.6
Po čase se aukční d m p est hoval do v tšího prostoru v Pall Mall, kde se Christie
seznámil i se svým sousedem a tehdejším velmi slavným um lcem Thomasem
Gainsboroughem. Christie's se rychle vryla do podv domí ve ejnosti a získala dobrou pov st.
Začala se spojovat s dalšími významnými a vlivnými osobnostmi, jako byli um lci, politici
nebo sb ratelé. Sám Christie p iznal, že p ítomnost slavných lidí v jeho aukční síni zvýšila
jeho tržby. Obraz Jamese Christieho od Roberta Dightona z roku 17ř4 byl následn využit
jako základ pro logo společnosti.7
Christie byl pravd podobn prvním populárním licitátorem, kterého m žeme spojit
se zavedením um leckých aukcí v Londýn , jež sloužily pro zviditeln ní celebrit. Jeho
rétorické schopnosti, vybrané chování a profesionální p ístup k aukčnímu trhu p isp ly k
posunu vnímání osoby licitátora. Christieho osobnost si proto oblíbily vyšší vrstvy, které
akceptovaly um lecké aukce jako tenhdejší zp sob zábavy a společenské události. Proto

5

HUDA, Shireen. Pedigree and Panache: A History of the Art Auction in Australia, str. 27–28.
Ta též, str. 21.
7
Ta též, str. 21.
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m žeme Christieho nazvat jako licitátora britské aristokracie. Úsp ch Christie's byl podpo en
i kombinací r zných obchodních strategií, mezi n ž pat ilo vydávání katalog

k aukci,

zviditelňování se prost ednictvím médií nebo večerní privátní vernisáže a rauty.8
Aukce od roku 1887 zd razňovaly okázalost, prodávaly se v nich um lecká díla za
vysoké ceny a probíhaly spíše jako p edstavení pro ve ejnost. Mezníkem byla aukce známého
domu Stowe, která trvala čty icet dní a dopomohla Christie's k st žejní pozici v londýnském
aukčním prost edí. D m pat il zruinovanému aristokratovi, který p sobil jako druhý vévoda
Buckinghamu a Chandos. Za sv j život shromáždil významnou um leckou sbírku, která byla
úsp šn prodaná. V roce 1882 po ádala Christie's aukci, která vstoupila do historie jako jeden
z nejlepších prodej sbírky na sv te. Jednalo se o aukci Hamiltonského paláce, ve kterém se
nacházelo n kolik unikátních um leckých p edm t

a vyjímečné kusy francouzského

nábytku. Prodej probíhal v kooperaci se Sotheby’s, která podle nepsané dohody organizovala
prodej knih v paláci.9
ůristokraté pat ili koncem devatenáctého století k častým dodavatel m starých mistr
do aukcí. Christie's si s nimi po celou dobu své p sobnosti uchovávala dobré vztahy, proto
aukční d m tém

zaplavili nespočtem d l. Rozptýlení starých sbírek umožňovalo novým

britským a americkýcm sb ratel m vytvo it nové velké významné sbírky.10
Vztah Christie's a Sotheby’s vykrystalizoval v roce 1913. Sotheby’s dvacátého června
1ř13 po ádala aukci n kolika obraz

od Franse Halse, což bylo to ve stejný den, kdy

podobnou nabídku od totožného autora v aukci prodávala Christie's. Od tohoto momentu se
ob společnosti vzájemn považují za soupe e. Vedoucí postavení Christie's pokračovalo až
do roku 1ř50, kdy Sotheby’s začala celosv tov prodávat impresionisty a moderní um ní.11
Po druhé sv tové válce se Christie's snažila o expanzi do zahraničí, kde se nejprve
usadila na australském trhu. Následn své kancelá e otev ela i v Tokiu, Pa íži, Montrealu a
po ádala svou první aukci v Ženev . V sedmdesátých letech otev ela svou pobočku i v New
Yorku. V osmdesátých letech aukční d m zprofesionalizoval svou ve ejnou komunikaci a
najmul si svého vlastního public relations manažera Johna Herberta. Ten v il v ideu, že
Christie's i Sotheby’s byly odjakživa mediáln zobrazovány, jelikož získaly označení známé
8
9

HUDA, Shireen. Pedigree and Panache: A History of the Art Auction in Australia, str. 23.
Ta též, str. –24.
Ta též, str. 24.

10

11

Ta též, str.

–24.
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společnosti, která si již vybudovala své jméno. Domníval se, že i když média koncem
dvacátého století byla p itáhována senzačním prodejem výtvarného um ní, v padesátých a
šedesátých letech se oboum aukčním síním dostávalo pozornosti jen proto, že se staly silnou
značkou.12
V současné dob Christie's nabízí zájemc m o výtvarné um ní kolem t i sta padesáti
aukcí b hem roku ve více než osmdesáti kategoriích. Jejich nabídka se specializuje na
výtvarné um ní, užitné um ní, šperky, fotografie, sb ratelské p edm ty, víno aj. Christie's se
pyšní dlouhou tradicí a úsp šným pr b hem privátních prodej pro své klienty ve všech
kategoriích s d razem na poválečnou tvorbu, impresionismus, moderní um ní, staré mistry a
bižuterii.13
Pobočky Christie's najdeme ve čty iceti šesti zemích sv ta, ale prodejní místa najdeme
pouze v Londýn , New Yorku, Pa íži, Ženev , Milán , ůmsterodamu, Dubai, Zürichu, Hong
Kongu, Shanghai a Mumbai. Dále se snaží soust edit na ruský, čínský a indický aukční trh.14

Sotheby’s
Sotheby’s založil Samuel Backer, který se zpočátku zam oval primárn na aukce
knih. ůukční činnosti se nejprve nev noval naplno a sv j pracovní život naplňoval ješt
vlastnictvím papírnictví a vydavatelskou činností. Sotheby’s se proto zcela prosadila až
v pr b hu další generace.15
První katalog se datuje k b eznu 1744, kdy byla dražena sbírka knih sira Johna
Stanleyho. Celá dražba trvala po dobu deseti večer . Navzdory p vodní dohod s Christie’s
za adil Backer již od čty icátých let do svých aukcí i výtvarné um ní. První samostatná aukce
v novaná pouze um ní prob hla v roce 1747. V roce 1754 se aukční d m p est hoval na
novou adresu do Covent Garden.16
Inovativní p ístup Sotheby’s spočíval ne pouze v naslouchání pot eb zákazník , ale i
ve vytvá ení touhy po knihách a um ní. V roce 1766 se zm nila struktura firmy a k Backerovi
se p idal jeho nový obchodní partner George Leigh. Jednalo se o období, kdy se britští
12

HUDA, Shireen. Pedigree and Panache: A History of the Art Auction in Australia, str. 26.
Christie’s, Who We Are: About Christie’s. [online]. [cit. 10. 2. 2017].
14
Ta též.
15
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16
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sb ratelé p estávali zajímat o ecké i ímské období a začali se více zam ovat na ranou
anglickou a alžb tínskou literaturu i rukopisy.17
D ležitý mezník v Sotheby’s nastal až ve dvacátém století, kdy aukční síni udával
správný sm r Peter Wilson, který se aukční d m snažil dostat do celosv tového pov domí. Do
společnosti vstoupil v roce 1936 a znenadání se stal partnerem, editelem i licitátorem.
V tomto období začalo Sotheby’s s masivní propagací a expanzí prodeje výtvarného um ní
do zahraničí. Významná aukce sedmi impresionist v roce 1ř5Ř p edstavovala velký zlom i
úsp ch pro Sotheby’s. Délka aukce byla pouhých dvacet jedna minut, vyd lala vysokou sumu
a znamenala návrat k večerním aukcím, které nebyly po ádané od osmnáctého století.
Úsp šný rozvoj na sv tovém trhu v období 1ř60–1ř70 zajistil Sotheby’s renomovanou pozici
v aukčním sv t .18
S jakými novinkami p išlo Sotheby’s? Nejprve v roce 1ř54 otev eli aukční síň v New
Yorku, významným krokem bylo i po ádání specializovaných aukcí zam ených na
impresionisty a moderní um ní. Práv Sotheby’s získalo nálepku aukčního domu, který
zprost edkoval prodeje impresionistických obraz za milionové ceny bohatým investor m
z Ameriky v londýnském sídle společnosti. V tomto období byla zahájena i expanze na
mezinárodní um lecký trh, která m la své sídlo v Londýn . Tento rozvoj vynikal poptávkou
po moderním um ní za neobvykle vysoké ceny. Byla to i doba, kdy zájemci o výtvarné um ní
začali dávat p ednost okázalým, medializovaným nebo v televizi vysílaným dražbám um ní
oproti dealer m. Proto Sotheby’s v roce 1ř5ř najali svého prvního public relations agenta
Stanleyho Clarka. Od tohoto momentu se Clark, Wilson a další členové Sotheby’s začali
objevovat b žn v televizi, p edevším ve zpravodajství.19
Po odchodu Wilsona do d chodu se stal editelm společnosti Taubman a její hlavní
sídlo se p esunulo do New Yorku. V této etap začaly p jčky pro zájemce o um lecká díla,
které m ly být splaceny do jednoho roku. Nicmén tato služba p edstavovala kontroverzní
společenské

téma,

a

nakonec

byly

v devadesátých

letech

zrušeny.

Tabman

je

známý vytvo ením p edstavy o um ní jako o obchodovatelném statku. Pod jeho vedením

17
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Ta též, str. –29.
19
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Sotheby’s začala investovat do r zných marketingových aktivit, které m ly p ilákat zájemce o
um ní.20
Sotheby’s i Christie’s snížily své provize za vydražená díla na deset procent navíc
z finální ceny pro kupujícího. Nov také zavedly provize, které platili prodávající. Christie’s
se p vodn bránila p jčkám pro kupce, jelikož se bála vytvo ení um lého trhu s um ním.
Nicmén z d vodu úbytku klientely nakonec podlehla a tyto služby začala také nabízet.21

Vývoj aukčního trhu v České republice
V následující části se budu snažit vystihnout vývoj aukčního trhu v České republice,
který se začal formovat v devadesátých letech dvacátého století. Toto období p ineslo nejen
výrazné ekonomické zm ny, ale i významné společenské a politické obraty. Prom na socioekonomického klimatu se výrazn projevila na vzniku a utvá ení trhu s um ním i na zrodu a
rozvoji aukčních síní.22
Éru devadesátých let lze označit za období vzniku prvních aukčních síní, které se
pustily do boje o hledání cesty k potenciálním, p edevším českým zájemc m o um ní. Po roce
1řŘř vznikla nap íklad ůukční agentura a ůntikvariát Prošek jako ryze lokální aukční síň. Jak
uvedl její majitel, pat í jeho aukční síň mezi jednu z nejstarších v České republice. Postupn
se začaly utvá et další aukční sín , mezi než m žeme za adit nap . aukční síň 1. ůrt
Consulting Brno nebo ůukční síň Vltavín. Do nového milénia se tak na trh s um ním
etablovalo dev t aukčních síní. Mimo již zmín né se jednalo o ůntikvity Praha, Dorotheum
Praha, Meissner & Neumann (od roku 2012 European Arts Investments), Galerie Art Praha,
Galerie Pictura a Galerie Kodl.23
Ve dvacátém prvním století došlo ke vstupu České republiky do Evropské unie, čímž
se i tuzemský trh s um ním p iblížil trend m aukčních síní v Londýn nebo New Yorku. S
akcelerujícím nástupem konzumní společnosti se očekával i zvýšený zájem o um ní. Ji í
Rybá z aukční sín

1. ůrt Consulting Brno však upozorňoval, že „cenová hladina je

nastavena od roku 2001. To byl vrchol, od té doby ceny nerostou. Že se jeden obraz za rok

20
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prodá za šest nebo sedm milion , to moc neznamená“. Tento vývoj platil pro období od druhé
poloviny devadesátých let dvacátého století až po rok 2005.24
Je však nutno podotknout, že i p es značné ekonomické i sociální zm ny, kterými trh s
um ním od počátku devadesátých let prošel, do roku 2006 stále panovala značná rigidita na
stran koncové poptávky po um ní. Marie Gálová, editelka pražské pobočky aukční sín
Dorotheum Praha, která p evážn operuje na rakouském trhu s um ním, neskrývala, že stále
chybí orientace české společnosti na sbírání um ní. Jedinci, kte í pen zi disponují, a tudíž
mohou investovat do um ní, se stále nenaučili své finance do n j vkládat. Postupem času se
objevovala tendence r stu zájmu o v hlasn jší autory a klesala poptávka po pr m rných
um lcích. ůukční sín však také v toto období bojovaly s nižší nabídkou kvalitních d l na
českém trhu.25
Situace na trhu s um ním se po roce 2005 postupn začínala lepšit a docházelo k r stu
cen obraz . Pokud by si sb ratel v roce 2005 cht l koupit deset nejdražších d l, zaplatil by za
n p ibližn 40 milion korun, zatímco v roce 2006 by pot eboval o 21 milion více. V roce
2007 by sb ratel musel disponovat už 100 miliony korun, aby získal 10 nejdražších obraz .
Jako nejsiln jší hráči na trhu, kte í si mezi sebou rozd lili v tšinu tržeb, se vyprofilovaly
aukční sín Galerie ůrt Praha, 1. ůrt Consulting Brno, Galerie Kodl, ůukční síň Vltavín a
Meissner & Neumann. Pozitivní výsledky aukčních síní na trhu s um ním podtrhovalo i
prohlášení Ji ího Rybá e, který po vydražení obrazu Františka Kupky ůbstraktní kompozice
za rekordních 15,Ř milion korun v roce 2007 pronesl: „P átelé, dostali jsme se do Evropy.“
Pro toto období bylo charakteristické, že začaly vzr stat ceny jak u statisícových, tak u
milionových položek. P estože se setkáme s novými obdivovateli um ní, poptávka se
orientovala stále na stejné um lce. Ukázalo se, že český trh s um ním není zatím p ipraven na
nové a začínající autory nebo na autory ve ejností mén známé.26
O tom, že český trh s um ním však pokračoval v p ibližování se sv tovým trend m,
sv dčí i zavedení novinky v roce 200ř v podob

večerní aukce, jež se inspirovala

zahraničními „evening sales“. Na této aukci po ádané 1. ůrt Consulting Brno ve spolupráci s
ůdolf Loos ůpartment and Gallery bylo zájemc m nabídnuto pouze omezené množství
nejlepších položek. Dalším znakem rozvoje trhu s um ním bylo vstupování nových skupin
SEIMLOVÁ, ůnna. Marketingová strategie aukční sín Vltavín v letech 2013 –2014, str. 5.
Tamtéž, str. 5.
26
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24
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investor . Hlavní cíl, který investo i v um ní hledali, bylo bezpečné uložení jejich financí. Se
vstupem nových investor na trh s um ním byl spojen r st cen a vynucené zkvalitn ní
nabídky aukčních síní.27
Mezi další p elomové okamžiky pat ila aukce sbírky rodiny Hascoe, která by mohla
být označena jako milník pro dražbu českých d l v zahraničí. Sbírka amerických manžel
byla dle názoru odborník považovaná za nejv tší privátní sbírku českého um ní v zahraničí.
V pr b hu dražby p ekonalo deset nejdražších položek p edaukční odhady a každá jednotlivá
z nich se vydražila za více než deset milion korun. Mezi další úsp chy aukce bylo vytvo ení
t inácti autorských cenových rekord .28
Dosavadním historickým milníkem byl rok 2012, kdy byl vytvo en nový aukční
rekord českého um ní u nás i celosv tov . Poprvé byl prodán obraz Františka Kupky Tvar
modré za 57,42 milion korun aukční síní ůdolf Loos ůpartment and Gallery.29 Dražba, která
prob hla v dubnu v roce 2012, byla hojn zastoupena i v médiích. V tomto období došlo i
k p eskupení nejvýrazn jších aukčních síní v České republice. Mezi prvních p t se dostala
Galerie Kodl, 1. ůrt Consulting, Dorotheum, galerie ůrcimboldo a nováček na trhu
společnost ůdolf Loos ůpartment and Gallery. Galerista Martin Kodl zhodnotil situaci na
aukčním trhu v roce 2012 jako pozitivní, jelikož kupující projevili zájem i o položky, které by
byly p ed pár lety zajímavé pouze pro kunshistoriky.30 Kupk v rekord p edčila dražba ve
švédské Stockholms ůuktionsverk v roce 2016, kde se obraz autora Vlet/Únik vydražil za
rekordní částku 6Ř milion Kč.31
Rok 2013 považoval šéfredaktor časopisu ůrt+ůntiques za období, ve kterém vzrostla
kultivovanost tuzemského aukčního prost edí. Pokud bychom se podívali na sto nejdražších
obraz a soch vydražených na aukcích v České republice, tak by jich bylo sedmdesát prodáno
v posledních p ti letech Ěv období 200ř–2013). Novinku na český aukční trh p inesla v roce
2013 J&T Banka, která si kladla za cíl pomoci v orientaci na výtvarné scén začínajícím
sb ratel m a zavedla Art Indexu.32 Jedním z nejvýrazn jších moment v roce 2013, který
skončil mimo ádným úsp chem, byla aukce dvanácti obraz od Františka Muziky, v níž byly
SEIMLOVÁ, ůnna. Marketingová strategie aukční sín Vltavín v letech 2013–2014, str. 6.
SK IVÁNEK, Jan. Sbírka Hascoe za 303 milion . [online]. [cit. 20. 11. 2016].
29
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31
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všechny položky vydraženy nad milionové částky. Výsledek aukce se odvíjel od kvality
nabízených položek, ale i od ukázkov provedené marketingové komunikace.33
B hem roku 2014 se na aukčním trhu objevilo mén

výtvarných d l, které by

p ekročily vyvolávací cenu jeden milion korun českých, zatímco st ední cenové pásmo za
statisícové částky posílilo. Zájemci o um ní se začali více soust edit na jiná sb ratelská
období nebo více oceňovat kvalitu nabídky. Jednalo se také o významný rok, který
p edstavoval tzv. čtvrtstoletí existence novodobého aukčního trhu. Za zmíňku stojí um lec
Otakar Kubín, jehož díla p ekonala autorský rekord, nebo současný um lec Krištof Kintera,
kterého p ijali obchodníci, galeristé, ale p edevším aukční publikum. V tomto roce vzr stal i u
návšt vník aukcí zájem o současné um ní.34
V pr b hu rekordního roku 2015 sb ratelé a investo i vytvo ili druhý nejlepší
výsledek od roku 2013 a utratili na aukcích ř26 milion korun. Mezi oblíbená pat ila díla
Filly, Kubišty, Procházky, Zrzavého, Štyrského a Medka. Více se začala objevovat nabídka
od Bohumila Kubišty, Václava Radimského a Františka Vobeckého. Jedním z nejd ležit jších
autorských moment

bylo vytvo ení cenového rekordu u poválečného um ní od

surrealistického malí e Mikuláše Medka, dílo bylo vydraženo p es deset milion

korun

českých. Na aukcích se pozornost p esunula i na fotografie, mezi kterými vévodil akt od
Františka Drtikola, který se prodal za 2,22 milionu korun českých.35

Mechanismus aukčního trhu
V této části bych se ráda zam ila na popsání jednotlivých odv tví v rámci aukčního
trhu. Kapitola se bude snažit definovat aukční síň a vystihnout její d ležitost spolu s jejími
funkcemi. Pokusí se také vysv tlit, proč je st žejní dobrá pov st aukční sín a zb žn
p edstaví p edaukční aktivity i pr b h aukce. Následn se zam í i na osobu um lce, u
kterého se bude snažit poukázat na budování image autora či um leckého díla. Neopomenu
ani zb žné p edstavení typologie sb ratel nebo druhy sbírek.
Značka dodává výrobku nebo služb osobité rysy, charakter, odlišnost a zvyšuje jeho
hodnotu. Nabízí také ochranu p ed rizikem a záruku dův ryhodnosti. Auto značky Mercedes

SK IVÁNEK, Jan. ART+, Muzika a Uprka. [online]. [cit. 20. 11. 2016].
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poskytuje záruku renomé. Prada zaručuje eleganci v současné mód . Značkové um ní funguje
stejn . eknete-li „za tuhle sošku jsem zaplatil p t a půl milionu“, vaši p átelé asi vykulí oči.
Ale nikdo se Vám nebude posmívat, když eknete „tohle jsem koupil u Sotheby’s“ nebo „tohle
jsem si našel u Gagosiana“ (...) Získání značky je konečným výsledkem dlouhodobé
zkušenosti, kterou podnik poskytuje svým zákazníkům...“36
Značkové aukční domy jsou synonymem pro společenské postavení, kvalitu i slávu a
p itahují zámožné zákazníky. Jejich dobrá pov st je samé i díla, která nabízejí, odlišuje od
konkurent . Dražené dílo v prestižní aukci v tšinou dosáhne vyšší konečnou cenu než
um lecký p edm t v mén známé denní aukci.37 Prodej v prov eném aukčním domu určuje
cenu díla, ale p i azuje mu i takzvanou nálepku kvality pro budoucího majitele p edm tu.
Proč tento zp sob prodeje funguje? „...Existují z mnoha důvodů, ale hlavn

proto, že

konvenční způsoby určování ceny nedostačují, pokud jde o tak unikátní a neza aditelné
p edm ty...“38 ůukční domy se proto snaží využívat soupe ení sb ratel , aby dosáhly co
nejvyšší ceny.39
Stanovení správné vyvolávací ceny u položky se odvíjí od aktuálního trendu autora,
období díla, provenience položky, historického významu, vzácnosti či podle p edchozího
význačného majitele. Cenu výtvarných d l m že zvýšit i prob hlá či plánovaná výstava ve
značkové galerii. Obraz, který vlastnila významná osoba nebo jsme ho mohli obdivovat ve
slavné obrazárn , má v tšinou vyšší cenu než srovnatelný obraz bez tohoto p íb hu.40
Jak se m že stát um lec značkou? Cest existuje samoz ejm n kolik. ůukce, které
popisuji ve svém výzkumu, dražily trhem prov ené um lce, jejichž vyjímečná díla
p edstavily. Nicmén jeden z faktor , který buduje značku, je reputace autora. Skládá se
z d v ry v um lce, z jeho vzd lání, z um leckých ocen ní, začlen ní i p sobení ve skupinách,
hnutích nebo ve spolcích um lc . ůutorova reputace se odvíjí i od jeho výstav, privátních
sbírek, zastoupení v galeriích či muzeích. V neposlední ad m žeme jako d ležitý faktor
vnímat p edchozí získané rekordní ceny b hem aukce za jeho tvorbu. Zájem široké ve ejnosti
o um lce zvyšuje jeho šance na trhu s um ním. Jeho značka asociuje obrazy, symboly a
THOMPSON, Don. Jak prodat vycpa ého žraloka za
ilio ů dolarů: Prapodiv é záko y eko o iky
součas ého u ě í a aukč í h do ů, str. .
37
THOMPSON, Do . Jak prodat vy pa ého žraloka za
ilio ů dolarů: Prapodiv é záko y eko o iky
součas ého u ě í a aukč í h do ů, Ta též, str. –26.
38
Ta též, str. 181.
39
Ta též, str.
a
–181.
40
Ta též, str.
–181.
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hodnoty, které zastává a reprezentuje. Další faktor, který ovlivňuje vývoj značky um lce je
jeho výtvarný styl. Jedná se p edevším o design, volbu barev, druh barev nebo zp sob
interpretace. Pokud se jméno určitého um lce stane značkou, má trh tendenci p ijímat jeho
tvorbu jako plnohodnotnou. Síla značky autora často zaručuje prodej a úsp šný op tovný
návrat na aukční trh.41
„Když se dnes dostane jakákoli starší významná práce do aukce, nastane exploze.“42
Ve sv t i u nás se potýkáme s nedostatkem kvalitních tradičních výtvarných d l na aukčním
trhu. Tento fakt si m žeme vysv tlit rozmachem um leckých galerií či muzeí, které podporují
r zní mecenáši nebo sb ratelé um ní, jež tyto instituce obdárovávají výtvarnými díly. Druhý
d vod úbytku významných d l m že být i r st soukromých sbírek, jelikož byl celosv tov
zaznamenán nár st počtu bohatých sb ratel . „Nedostatek značkových d l vede dále k tomu,
že p i posuzování výtvarného um ní ustupuje význam estetiky do pozadí. O obrazech se
referuje spíše ve vztahu k mystické atmosfé e obklopující jejich tvůrce...“43 D dicové ke
sbírce často nemají vztah, do jejich života nepat í a její hodnota je pro n nečitelná. N kdy si
ze sentimentu nechají pár p edm t , ale zbytek se rozhodnou prodat.44
Kniha Um ní sbírat um ní popisuje dva druhy sbírek, první nazývá esenciální sbírkou.
Ta obsahuje p edm ty, jejichž podstata se nezm ní za azením nebo vy azením ze sbírky.
Proto m žeme tvrdit, že jednotlivé položky si uchovávají značnou míru hodnotové autonomie.
Jedná se o sbírku, která má velmi volný vnit ní ád a vymezují ji hlavn okraje sbírky.
Naopak sbírky relační se vyznačují svým konceptem, tématem, ideou, plánem, programem a
její položky k sob

adí vn jší klíč. Hodnota této sbírky není součtem hodnot jednotlivých d l,

ale je v tší.45
Kdykoliv se na trhu má objevit lákavá sbírka nebo jedinečný obraz, pak se každá
d ležitá aukční síň snaží tuto zakázku získat k prodeji. Pro p ilákání pozornosti a oslovení
žádoucích zákaník používají aukční domy r zné druhy marketingové komunikace. Tato
propagační složka se uplatňuje p edevším p ed aukcí a stala se d ležitou součástí jejich

THOMPSON, Do . Jak prodat vy pa ého žraloka za
součas ého u ě í a aukč í h do ů,str. a .
42
Ta též, str. .
43
Ta též, str. –76.
44
TŘEŠTÍK, Mi hael. U ě í s írat u ě í, str.
.
45
Ta též, str. .
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úsp chu. Jakou výhodu mohou aukční domy nabídnout sb ratel m? Zájemci o um lecké
p edm ty b hem aukcí nachází snadný p ístup k díl m i autor m, kte í jsou práv v mód .46
Pro své zviditeln ní volí aukční domy n kolik zp sob . Jedna z marketingových taktik
je p edaukční katalog, který „...prezentuje aukční dům jako st edisko bádání a expertízy... Je
plný historek a mýtů, které aukční dům i díla tam prodávaná zahalují atmosférou tajuplné
vznešenosti.“47 Sb ratel v nich najde popis díla, poznámku o p edchozím majiteli, hodnocení
významnosti p edm tu a odhadní cenu. Položky jsou často prezentované jako historicky
významná díla od slavných majitel . Pro jejich popis jsou využívány p edevším superlativy.48
Další možná cesta, jak zaujmout sb ratele či ve ejnost, je uzav ená nebo voln
p ístupná p edaukční výstava. M že se jednat o událost na pozvánky, kam se dostane pouze
exkluzivní VIP klientela, nebo o akci, která je ve ejn dostupná. ůukční domy si hýčkají
movité sb ratele a pro privátní klientelu nabízejí i možnost tzv. soukromých prohlídek. Také
jim umožňují odvezení um lecký p edm t p ímo za potenciálními zájemci, kte í si je mohou
v klidu svého domova prohlédnout a zároveň se b hem rozhodování poradit s expertem.
Tento typ finančn

zaopat ených investor

aukční sín

nazývají „ultra vysoká čistá

hodnota“.49
Zahraniční aukční domy po každé aukci dávají najevo své úsp chy vydáváním tiskové
zprávy, která si klade za cíl nalákání budoucích zákazník . Uvádí v ní n kolik výstižných
údaj , jako je počet prodaných d l, kladou d raz na úsp chy v aukci nebo nabízí informace o
dílech, které se prodaly za vyšší než odhadní cenu, a hlavn zmiňují nabyté cenové rekordy
autora.50
„Nejdůležit jším úkolem aukčního domu je udržet zájem a vzrušení vyvolané
p edaukční prohlídkou a katalogem a p enést je do večerní aukční sín .“ Licitátor zastává
v pr b hu aukce st žejní roli, jeho rétorika musí p sobit p esv dčivým dojmem, udržuje
pozornost a rozt kanost obecenstva, m ní výšku i tón hlasu, kterým vzbuzuje v zájemcích
vzrušení. P ed vyvoláním položky dává publiku v d t, zda byla p ed aukcí již učin ná
THOMPSON, Do . Jak prodat vy pa ého žraloka za
součas ého u ě í a aukč í h do ů, str.
–141.
47
Ta též, str.
.
48
Ta též, str.
–143.
49
Ta též, str.
–146.
50
Ta též, str.
–146.
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nabídka písemn nebo informuje o dražitelích po telefonu. V anglosazských zemích licitátor
dodává aukci osobitý styl a činí z ní p edstavení pro publikum. U aukcí s výtvarným um ním
položky v tšinou vydraží soukromí sb ratelé, jelikož si mohou dovolit p ekročit i
n kolikanásobn odhadní cenu. U zástupce galerie by tento krok mohl být kritizován kolegy
či správní radou, a proto se dost často drží svého rozpočtu.51
„Člov ku to zchladí hlavu, když si uv domí, že vydražit n co v aukci znamená, že jste
za to práv zaplatil víc, než kdokoliv z t ch stovek lidí v sále považoval za rozumnou cenu.“52
Jak v aukci m žeme dražit? Zákazníkem m že být dražitel v sále, u kterého existuje více
d vod k nákupu. Za prvé m že kupec reprezentovat funkci dealera či zástupce instituce a
snaží se položku získat pro svého zadavatele. Za druhé se m že jednat o potenciálního kupce,
který se zajímá o vydražení díla do své sbírky. Další typ zákazník je dražitel po telefonu, po
internetu nebo podavatel písemného limitu.53
Hlavní cíl sb ratele je vytvo it sbírku, zatímco hlavní cíl investora je nakoupit
um lecká díla a pozd ji je prodat za vyšší cenu. Tém

každý sb ratel doufá, že p edm ty,

keré kupuje, na cen neztratí a že peníze vynaložené na um ní nejsou zcela zma ené. Investor
si um lecké dílo ponechává delší dobu než obchodník, jenž zprost edkovává obchod mezi
lidmi. Výbornou definici nám nabízí kniha Um ní sbírat um ní: „Sb ratel shání n jaké
peníze kvůli konkrétnímu dílu, investor shání n jaké dílo kvůli konkrétním pen zům.
Obchodník shání n jakého kupce pro konkrétní zboží, nebo n jaké zboží pro konkrétního
kupce.“54
Sv t výtvarného um ní se dostává často do médií, zejména pokud se jedná o vysoké
ceny. „Média v nují v tší pozornost tomu, co se na aukcích d je než tomu, co se tam
prodává.“55 Významné obrazy, které m žeme spat it v galeriích, z stávají pro média bez
povšimnutí, objeví-li se však totožná díla v aukci, najdeme i jejich reprodukce v novinách

THOMPSON, Do . Jak prodat vy pa ého žraloka za
součas ého u ě í a aukč í h do ů, str.
–170.
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Ta též, str.
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nebo v časopisech. Články o nich budou plné údaj o vydražených cenách či o majitelích
obraz .56
Ve zprávách se setkáme s údaji jako je t eba „to je moc dobrý obraz“ nebo „jeho cena
je 360 000 Kč + 20 % provize vč. DPH“. Výsledná cena um leckého díla m že být
následkem incidentu, ovlivňuje ji um lecká hodnota díla, jeho aktuální obliba a další náhodné
a nep edvídatelné faktory. P edm ty starého i moderního um ní mohou být vnímány jako
ov nčené hodnotovými soudy, které získaly stálou pozici v obecn sdíleném hodnotovém
systému. Jinými slovy u Fillova obraze všichni tušíme, že obsahuje velké kulturní hodnoty a
že se na tom už nic p íliš nezm ní.57
V současné dob

máme ve zvyku autora automaticky hodnotit podle rekordní

vydražené ceny v aukci, bohužel však málokdy poukazujeme na jeho um leckou hodnotu.
D jiny výtvarného um ní by byly naprosto jiné, kdyby neexistovaly zprávy o dražbách a
nikdo by se nedozv d l, za jak vysoké částky se prodávají um lecká díla. Tuto myšlenku
podporuje i akt ruského um lce ůlexandra Brenera, který v roce 1997 v amsterodamské
galerii nasprejoval na obraz od Kazimíra Maleviče zelený dolar. Cht l tím demostrovat sv j
protest v či roli pen z v um leckém sv t . Ironicky se veškeré zprávy o incidentu v médiích
opravdu zam ovaly na vyčíslení zp sobené škody.58

Představení konkrétních aukčních síní
V této části p edstavím aukční sín , které budou dále v pr b hu této práce podrobeny
kvalitativnímu výzkumu. První dv

fungují v České republice v Praze a po ádají zde i

n kolikrát do roka sálové aukce. Dále svou činnost doplňují internetovými aukcemi či jinými
um leckými aktivitami. Hlavní sídlo t etí aukční sín se nachází v Londýn , ve Velké Británii
a nazývá se Sotheby's. Její sálové aukce se konají v Londýn , Pa íži, New Yorku a Hong
Kongu.

THOMPSON, Do . Jak prodat vy pa ého žraloka za
součas ého u ě í a aukč í h do ů, str. a
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TŘEŠTÍK, Mi hael. U ě í s írat u ě í, str. a
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Dorotheum
Založení aukční sín Dorotheum se datuje k roku 1707 a v současné dob ji m žeme
označit jako nejv tší aukční d m ve st ední Evrop a v n mecky mluvících zemích. V
neposlední ad p edstavuje nejv tší vídeňské starožitnictví. Ročn se v rámci Dorothea
celosv tov po ádá p ibližn šest set aukcí a Dorotheum na nich spolupracuje s více než tisíci
specialisty. Nejvýznamn jší zahraniční pobočky domu se nacházejí v Bruselu, Düsseldorfu,
Mnichov , ím a v Milán .59
Nabídka Dorothea se skládá z p edm t z více než čty iceti prodejních kategorií.
Význačné jsou hlavní oblasti nabízející um ní, a to moderní um ní, současné um ní, staré
mistry nebo malby z 1ř. století. Další okruhy, na které se Dorotheum rozsáhle specializuje,
jsou starožitnosti, mezi n ž m žeme za adit sklo, porcelán, secesi, st íbro, plastiky, nábytek,
design, šperky a hodiny. Svou pozornost Dorotheum soust edí i na odd lení orientované na
tradiční i moderní sb ratelské obory, nap íklad knihy, mince a medaile, autogramy, známky,
ády a vyznamenání, historické v decké p ístroje, historický vojenský materiál a zbran .
B hem aukcí Dorothea mohou zájemci dražit i p edm ty jako jsou hračky, modely vláčk ,
staré plakáty, historická rozhlasová technika, automobiloví veteráni a další dopravní
prost edky.60
V pr b hu roku v České republice v současné dob Dorotheum po ádá p t hlavních
aukcí, ve kterých probíhají dražby nejd ležit jších kategorií um ní spolu se starožitnostmi.61
Mimo klíčových událostí jsou zájemc m o um ní denn nabízeny online aukce obraz ,
starožitností, nábytku a šperk . Veškeré položky je možné si prohlédnout na webovém
rozhraní Dorothea.62

Adolf Loos Apartment and Gallery
ůukční síň ůdolf Loos ůpartment and Gallery se etablovala na český trh v roce 2009.
Sídlí na Josefov na Praze 1, kde najdeme i tzv. Hirsch v apartmán, který byl navržen v roce
1927 p edstavitelem sv tové moderní architektury dvacátého století ůdolfem Loosem.
Apartmán byl v roce 2014 za azen do výjimečné sv tové sít elektronických návrh Iconic
O ás: Naše společ ost. [online]. [cit. 15. 12. 2016].
Ta též.
61
Auk e výtvar ého u ě í a starožit osti. [online]. [cit. 15. 12. 2016].
62
O ás: Naše společ ost. [online]. [cit. 15. 12. 2016].
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Houses. Jednatelem společnosti je Ing. Vladimír Lekeš, který se m že jako jediný český
znalec um ní pyšnit zapsáním do prestižního a sv tov uznávaného Guide international des
experts et spécialistes, vydávaným ve Francii.63
ůukční síň se specializuje na prodej kvalitních obraz , plastik a designu od
významných českých a zahraničních autor

z vyšších cenových kategorií. Zastupovala i

n kolik majitel či d dic významných um leckých sbírek od českých mistr . Mimo své
hlavní aktivity se společnost zabývá i vydavatelskou, publikační nebo výstavní činností.64
V roce 2015 otev ela výstavní síň v Mánesu.65
V rámci záp jček obraz na výstavy se snaží úzce spolupracovat s Národní galerií v
Praze, Moravskou galerií v Brn , GVU Ostrava a rakouskou Národní galerií ve Vídni. Mezi
významné spolupráce pat ila záp jčka abstraktního obrazu od Františka Kupky z roku 1913
Čáry do rakouské národní galerie Belveder. V íjnu 2012 darovala aukční síň českému státu
jedinečnou bustu malí e Františka Kupky, která byla využita jako jeho pomník v Pa íži. Za
d ležitý mezník pro Českou republiku lze označit rok 2011, ve kterém byla podepsána
smlouva s Národní galerií v Praze na vydání soupisu díla olejomaleb od Františka Kupky.66
ůdolf Loos ůpartment and Gallery po ádá od roku 200ř nejvýznamn jší aukci
um leckých d l tzv. „Evening Sale Prague“. Jedná se vždy o exkluzivní událost na českém
aukčním trhu, ve které jsou u obraz dosahovány české aukční rekordy. V pr b hu aukcí
ůdolf Loos ůpartment and Gallery byly zaznamenány i vydražené částky, které
udávaly sv tové aukční rekordy u českých autor .67 Četnost aukcí je zatím omezena na jednu
do roka, která je po ádaná v pohyblivé datum.68 Význačnost aukční sín dokazuje i držení
v tšiny sv tových aukčních rekord

českých malí . Jedná se o autory jako je Jind ich

Štýrský nebo Emil Filla.69

O Nás: A Adolf Loos Apart e t a d Gallery. [o li e]. [ it. . .
].
Ta též.
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Naše úspě hy. [online]. [cit. 15. 12. 2016].
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Sotheby's
Sotheby's byla založena v roce 1744 londýnským prodejcem knih Samuelem
Backerem. Ve své první aukci nabídla knihy od sira Johna Stanleyho, které se vydražily za
úsp šné ceny. Následn se v aukcích nabídka zboží roší ila o um lecká díla, dekorativní
p edm ty a šperky.70
Sotheby's je již od svého vzniku vnímaná jako lídr na sv tovém aukčním trhu. ůukce
jsou po ádané v Londýn , Pa íži, New Yorku a Hong Kongu. Považuje se za první aukční síň,
která rozší ila své p sobení do New Yorku v roce 1ř55 a následn i do Hong Kongu.
V současné dob nalezneme devadesát poboček Sotheby's ve čty iceti zemích sv ta.71
Ší e a dokonalost nabídky zajišťují aukční síni rekordní prodeje. Její kvalita byla
potvrzena i n kolika aukcemi, které nabízely p edm ty, jež byly součástí významného
sv tového d dictví. Jednalo se na p íklad o aukci knihovny Napoleona, sv. Helena, obraz
Rubense, Massacre of the Innocents, obraz Picassa, Garçon à la Pipe, triptych Bacona, první
výtisk Deklarace nezávislosti nebo sbírku Martina Lutera Kinga juniora.72
Ročn Sotheby's po ádá dv st padesát aukcí v sedmdesáti kategoriích. Tyto události
jsou streamované a zájemci je mohou sledovat v reálném čase odkudkoliv. Další touto
výhodou je i možnost p ihazování na položky ve chvíli, kdy probíhá dražba.73

Představení analyzovaných aukcí
V následující části se pokusím seznámit čtená e s konkrétní nabídkou t í aukcí, která
se skládala ze sbírky rodiny Hascoe, z obrazu Tvar modré od Františka Kupky a ze sbírky
olej od Františka Muziky. U jednotlivých p íklad bych se cht la soust edit na unikátnost
sbírky či díla, seznámit čtená e s p edchozími majiteli sbírky nebo shrnout aktivity aukční
sín .

70
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Sbírka rodiny Hascoe
Sotheby's za adila do svého repertoáru v roce 2011 jedinečnou nabídku českého
um ní, která se skládala ze sbírky manžel Suzenne a Normana Hascoe. Jejich d dictví bylo
zájemc m nabídnuto v červnové aukci. Manželé pat ili k významným a váženým občan m
Spojených stát amerických, kde pan Hascoe p sobil jako inženýr a vynálezce, jenž navrhl
materiál pro polovodičový pr mysl. Paní Hascoe m la podobn

významnou pozici ve

v decké oblasti se zam ením na biochemii.74
Pár díla shromažďoval v období 1řř3–2007 a p edevším se soust edil na český
kubismus. Um lecká díla postupn

nakupovali buď p i návšt vách Prahy, nebo

prost ednictvím galerií a aukčních síní v České republice i v zahraničí. P edpokládá se, že
tém

devadesát procent p edm t

ze sbírky manželé získali z České republiky. ůukční

katalog se skládal z dvou set položek, nicmén v tšina z nich byla podobná tuzemské nabídce
aukčních síní. Mezi nejcen jší um lecká díla, která byla za azena do aukce, pat ily abstraktní
obrazy od Františka Kupky, kubo-futuristické obrazy od Františka Foltýna, oboustranný obraz
Fantomas/Námo ník od Josefa Čapka nebo výrazné Zátiší s ovocem od Bohumila Kubišty.75
Pravd podobn

nejcen jší dílo sbírky bylo Pohyb od Františka Kupky, který

reprezentoval autorovo st žejní období, ve kterém se p esunul od symbolismu k abstraktní
tvorb . Obraz zachycoval vztah hudby s výtvarným um ním a charakterizovaly ho výrazné
barvy. Mezi další významné obrazy pat il Imperialismus od Františka Foltýnka, který
p edstavoval personalizovaný boj robota, či obraz od Františka Čapka Fantomas, jenž
ztvárňoval dehumanizaci člov ka b hem procesu industrializace.76
K dalším charakteristickým rys m sbírky pat ilo velké zastoupení soch. Na aukci v
Sotheby's bylo za azeno p es šedesát objekt a byly nabídnuty i další p edm ty. V aukčním
katalogu jsme mohli vid t sochy od Gutfreunda, Jana Štursy či Otakara Švece.77
Velké množství českých um leckých d l, která byla dražena na zahraničních aukcích
v Pa íži či Londýn , byla za n kolik dalších m síc
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k op tovnému prodeji za vyšší vyvolávací ceny. Zástupci Sotheby’s však v p ípad sbírky
Hasco doufali v p ilákání nejen obchodník s um ním, ale i sb ratel .78
ůukční síň Sotheby’s se rozhodla n kolik desítek d l zp ístupnit českým potenciálním
zájemc m a sb ratel m, pro které uspo ádala p edaukční výstavu v kv tnu v pražském hotelu
InterContinental. Do Prahy bylo p ivezeno i p t významných abstraktních obraz od Františka
Kupky nebo dv klíčová díla Imperialismus a Dostojevský od Františka Foltýna. 79
V první polovin roku 2011 byla česká aukční nabídka slabší, jelikož aukční domy
mohly vyčkávat na londýnskou aukci. Pro český trh dražba v Sotheby’s p edstavovala
výjimečnou událost, jelikož mohla napomoci k vrácení n kolika um leckých d l do České
republiky. Cena všech nabízených d l činila více než sto čty icet milion korun českých.80
Aukce sbírky Hasco v Sotheby’s skončila mimo ádným úsp chem, bylo v ní
vydraženo devadesát dva procent položek a celkový obrat činil t i sta t i milion korun.
Vzniklo zde i t ináct nových autorských rekord a velké množství um leckých d l bylo
p iklepnuto dražitel m v sále. Vysoké ceny se očekávaly u výjimečných obraz od Františka
Kupky, Josefa Čapka a Františka Foltýna, které se v této kvalit objevovaly jen z ídka.
Rekordní ceny dosáhly i obrazy, sochy i grafiky z b žné nabídky.81 Události se účastnili čeští
galeristé, ale i koncoví zákazníci, kte í byli osloveni dob e vedenou propagací aukční sín .82
P i aukci se dražilo sto devadesát dev t d l a prodalo se jich devadesát dva procent.83

Adolf Loos Apartment and Gallery, Tvar modré
Aukce Kupkova obrazu Tvar modré z roku 1ř13 prob hla v první samostatné večerní
aukci po ádané aukčním domem ůdolf Loos ůpartment and Gallery 1Ř. dubna 2012 v
Kaiserštejnském paláci. Dražba um leckého díla byla dlouho dop edu diskutovanou událostí,
jež kladla d raz i na inzerci. Kupk v obraz pat il mezi d ležité dílo ze sbírky
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Jind icha Waldese a byl v rámci aukce nabídnut za vysokou vyvolávací cenu čty icet p t
milion korun.84
Jind ich Waldes začal podnikat se svým partnerem v roce 1902 v Praze, po čase se
jejich společnost rozvinula do Drážďan, Pa íže a New Yorku. Mezi jeho první sb ratelské
p edm ty pat ily historické knoflíky a spony. V období vzniku republiky se rozhodl začít
kupovat české um ní a navracet jej do vlasti. Své zalíbení našel Waldes v kresbách od
Františka Kupky, které začal od roku 1ř1ř skupovat. Toto období m žeme definovat jako
počátek Waldesova št drého mecenášství a propagování Kupky. B hem této etapy nasbíral od
malí e dvacet čty i olej a dv st šedesát akvarel a kreseb. Po druhé sv tové válce došlo
k znárodn ní Waldesovy firmy a jeho sbírka byla p evedena do Národní galerie a Um leckopr myslového muzea. V roce 1řř6 bylo velké množství um leckých d l restituováno a o t i
roky pozd ji adu významných d l odkoupil stát. Waldesova sbírka pat í k symbol m kvality
a m že se pyšnit i benefitem lehce ov itelného p vodu um leckých d l.85
ůukce ůdolf Loos ůpartment and Gallery se účastnili jak známí p ihlížející galeristé,
tak zájemci a dražitelé. Zpočátku atmosféra v sále nenasv dčovala zájmu o Kupk v obraz a
k dražb díla se p ešlo tém

až po hodin a p l od začátku. Ve chvíli, kdy licitátor zahájil

dražbu obrazu, podnítil reakci jedné dražitelky v sále, jež zastupovala kupce na telefonu.
Současn

o obraz začal usilovat i kupující na telefonu, s kterým komunikoval majitel

Vladimír Lekeš. V následujících dvaceti minutách se odehrál souboj, ve kterém se oba
kupující snažili zvít zit. Tvar modré byl nakonec vydražen za padesát sedm milion čty i sta
dvacet dva tisíc p t set korun českých s aukční p irážkou dvacet procent. Vladimír Lekeš
aukci okomentoval slovy: „Jsem maximáln spokojen, v tak vysoký cenový nárůst jsem
opravdu nev il, očekával jsem růst nejvýše v ádu dvou, t í milionů korun...“86

Aukce Františka Muziky
Výjimečná aukce sbírky olej Františka Muziky se konala v roce 2013 v zá ijové
aukci Dorothea. Autorovy malby se vydražily za částku p esahující dvacet osm milion korun
84
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a nového majitele našlo všech dvanáct nabízených d l.

87

Položky byly poskládané z jeho

poválečné tvorby, která se skládala z klíčových nám t autora z jeho posledního desetiletí.
Jako jeden z mála um lc z období meziválečné avantgardy se po válce rozvíjel v odkazu
surealistické tradice.88
P vod sbírky byl ov nčen zajímavým p íb hem, jelikož obrazy byly zakoupeny na
podzim roku 1ř72 n meckými sb rateli na Muzikov

retrospektiv

v galerii Baukunst

v Kolín nad Rýnem. Jeho výstavu výtvarné tvorby z let 1930–1972 organizoval historik
um ní František Šmejkal.89
editelka aukčního domu Dorotheum v České republice autora popisovala t mito
slovy: „O Muzikovi se íká, že získat jeho obraz vůbec nebývalo snadné. O tom, zda své dílo
zájemci opravdu prodá, se velmi citliv rozhodoval. Rad ji vybíral n koho, kdo se o jeho
práci zanícen zajímal, než člov ka, který by sice za obraz zaplatil více, ale vztah k n mu by
m l spíše formální či povrchní. O to více p ekvapuje skutečnost, že po kolínské výstav , na
které navíc autor díky svému špatnému zdravotnímu stavu chyb l, získala do svého vlastnictví
celou velkolepou kolekci jedna sb ratelská rodina. Nelze než dedukovat, že na obou stranách
muselo dojít k silnému souzn ní...“90

ůukční síň Dorotheum obrazy p edstavila na samostatné p edaukční výstav v Galerii
České spo itelny v paláci Rytí ská b hem zá í 2013. Mimo ádnost Muzikovy kolekce dal
aukční d m najevo i neobvyklým počinem z jejich strany, kterým bylo vydání speciálního
katalogu. Zájemci v n m mohli najít podrobné texty k jednotlivým díl m, dobové fotografie
autora, fotografie z n kterých výstav a samoz ejm i fotografie dražených d l.91 Katalog byl
obohacen i úvodním slovem pana Františka Šmejkala, který se pojil s p vodní výstavou
v galerii Baukunst, kde byly obrazy zakoupeny. Následn byla brožura dopln na i o komentá
experta Michala Šimka, který p sobil v Dorotheu.92
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Zátiší s hlavou v šedé z roku 1948 se stalo nejdražším obrazem od Františka Muziky,
který byl vydražen za čty i miliony p t set tisíc korun českých včetn aukční provize.
P ekvapením byl i prodej ostatních autorových d l, které se prodaly nad milionové částky. Do
této aukce dosáhly cen nad miliony zatím jen čty i jeho obrazy.93
Úsp šné výsledky aukce popisovala editelka Dorothea pro Českou republiku Mária
Gálová slovy: "Muzika je nesmírn respektovaný autor u nás i v zahraničí, ale jeho díla se na
trhu výtvarného um ní vyskytují jen velice z ídka. Z jeho poválečné tvorby se zatím nejvýše
vydražil komorní olej Medúzy za Ř40 tisíc korun. I z tohoto pohledu byla naše aukce zcela
výjimečná, neboť jsme v ní nabídli nejv tší i nejkvalitn jší soubor Muzikových poválečných
prací, jaké se dosud na českém trhu objevil...".94

Kvalitativní analýza
V této části se soust edím na p edstavení metody, již využiji ve svém výzkumu. Jedná
se o kvalitativní obsahovou analýzu, z níž jsem si zvolila metodu zakotvené teorie. Hlavní
rozvoj kvalitativní analýzy m že být spojen s ůmerickou sociologickou školou ve dvacátém
stoletím, kdy nabyla na síle v šedesátých letech.95 Anselm Strauss a Corbin popsali
kvalitativní výzkum touto definicí: „termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoliv
výzkum, jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů
kvantifikace“96.
Pro správné pochopení výzkumné metody poukáži na rozdíly mezi kvantitativním a
kvantitativním výzkumem. Kvantitativní výzkum „...vychází z teorie pravd podobnosti,
znáhodn ného experimentu nebo statistického šet ení.“ a klade si za cíl porozum t
konkrétním vybraným prom nným. Kvalitativní výzkum se oproti výše zmín né
charakteristice „...snaží zachytit všechny prom nné v jejich interakci mezi sebou v rámci
komplexního prost edí.“97
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Kvalitativní výzkum se setkává i s kritickým hodnocením. Často je poukazováno na
úskalí výzkumníka, který nem že zachytit žitou zkušenost a musí ji vytvá et prost ednictvím
textu. Problematicky se nahlíží i na validitu, zobecnitelnost a spolehlivost výzkumného
výsledku. Výzkumníci si pokládají i otázku, jestli jsou schopni ovlivňovat sv t, když je
společnost zastoupena pouhým textem.98
V rámci kvalitativního výzkumu jsou zmiňované tyto p ístupy: zakotvená teorie,
fenomenologické pojetí, etnografie, životní historie nebo analýza rozhovoru.99 Na začátku
kvalitativního výzkumu volíme hlavní téma a pokládáme si základní výzkumné otázky.
Následný sb r dat nám umožňuje modifikovat výzkumné otázky, sestavovat hypotézy a
vytvá et nová rozhodnutí. „Práce kvalitativního výzkumníka je p irovnávána k činnosti
detektiva.“ Sb r dat a jejich vyhodnocení probíhá současn , a proto dochází k neustálému
p ezkoumávání domn nek a záv r .100

Zakotvená teorie
Základy pro zakotvenou teorii rozvinuli sociologové Barney Glaser a ůnselm Strauss.
Tato obsahová kvalitativní analýza charakterizuje určitou strategii výzkumu a navrhuje postup
pro analýzu získaných dat. Cílem výzkumu je navržení teorie pro fenomény, na které klade
výzkumník d raz a kterým v nuje svou pozornost. Teorii je zakotvena v získaných datech,
které se nashromáždily v pr b hu výzkumu.101
Teoretikové zakotvenou teorii rozd lují na dv fáze. První z nich se nazývá kontext
objevování, neboli hledání nových poznatk , jež v sob nesou prvky intuice a nejistoty. Jedná
se o proces, ve kterém badatel vytvá í hypotézy pro výzkum. Druhá část se označuje jako
kontext zd vodňování a zam uje se na p ezkoušení již definovaných hypotéz.102 Zakotvená
teorie je odvozena od pragmatismu a symbolického interakcionismu. Nesnaží se pouze o
odkrytí relevantních podmínek, ale také o popsání reakcí aktér v pr b hu výzkumu, kde
klade d raz na podmínky a na následky jejich jednání.103
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Zakotvená teorie m že být označena jako tzv. „dobrá v da“, jelikož vyhovuje n kolika
následujícím kritériím. M žeme ji označit za nositele významu, umožňuje výzkumníkovi
soulad mezi pozorováním i teorií, dovoluje nám generalizovat, nabízí konzistentnost či
p esnost a je ji možné reprodukovat i ov it.104 „P i tvo ení zakotvené teorie se snažíme
zachytit složitost a zm ny probíhající v reálném čase v co možná nejv tší mí e, i když víme, že
nikdy nebudeme schopni zachytit tuto veškerou složitost.“105
Zakotvená teorie se skládá ze t ech druh kódování, první z nich je otev ené kódování,
následn probíhá axiální kódování a na záv r selektivní kódování.106
Otevřené kódování m žeme označit jako interpretativní proces, ve kterém získáváme
nový pohled na data. Počáteční fáze zakotvené teorie se skládá ze sb ru informací, které se
týkají výzkumné otázky či oblasti výzkumu. Dochází zde k systematickému shromažďování
údaj , jež m žeme určit jako hlavní zdroj informací pro zakotvenou teorii. Následn veškerá
data podstupují srovnávání a jsou mezi nimi hledány odlišnosti nebo spojitosti. Jejich
porovnáváním m žeme vytvo it konceptualizaci, ve které jsou pojmy se stejným koncepčním
základem uspo ádány dohromady a vytvo í tzv. kategorie či subkategorie. Proces pokládání
otázek a srovnávání poskytuje výzkumníkovi snadn jší p enesení se p es subjektivní
hodnocení a p es biasy. Napomáhá mu i omezit neúmyslné umíst ní pojm do nesprávné
kategorie.107
V axiálním kódování dochází k op tovnému uspo ádání údaj z otev eného kódování.
Je u nich kladen d raz na spojitosti mezi kategoriemi a subkategoriemi. Jev, intervenující
podmínky, strategie jednání, interakce spolu s následky spojujeme do paradigmatického
modelu axiálního kódování.108
Jedna ze složek axiálního kódování je označení jevu, který m žeme popsat jako
„úst ední myšlenku, událost, d ní, p ípad, na který se zam uje soubor zvládajících nebo
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ovládajících jednání“109. Jev definujeme na základ kladení otázek „Čeho se údaje týkájí? O
čem je toto jednání či interakce?“110
V paradigmatickém modelu axiálního kódování se objevuje i termín p íčinné
podmínky, které označují události nebo p íčiny, jež vedou ke vzniku nebo p ítomnosti jevu.
Ojedin le se stává, že by pouze jedna p íčinná podmínka podnítila jev.111
Následné označení, které výzkumníka v axiálním kódování zajímá, je kontext, jenž
m žeme charakterizovat jako „konkrétní soubor vlastností, které jevu náleží, tj. umíst ní
událostí nebo p ípadů tohoto jevu na dimenzionálních škálách. Kontext je zároveň určitým
souborem podmínek, za nichž jsou uplatňovány strategie jednání nebo interakce...“ Jinými
slovy se kontext skládá z konkrétních vlastností jevu a z množství dalších podmínek, které
mají vliv na jednání a interakce.112
Intervenující podmínky p sobí na strategie jednání či na interakce. Skládají se z „času,
prostoru, kultury, ekonomického statusu, zam stnání aj.“ Výše zmín né podmínky pak buď
napomáhají, či omezují použití strategií jednání i interakce v konkrétním kontextu. 113
Strategie jednání nebo interakce se orientuje na „...zvládání, ovládání, vykonávání
nebo reagování na n jaký jev tak, jak se vyskytuje v určitém kontextu...“ Jeho hlavní
vlastností je vývoj, dalším rysem je jednání, které je provád no s n jakým zám rem či cílem,
jenž reaguje na jev. Obvykle funguje ve form strategií a taktik.114
Finální fáze zakotvené teorie se nazývá selektivní kódování, které se snaží popsat
kostru p íb hu. Dochází zde ke zvolení jedné centrální kategorie, která je uvád na do vztahu
k ostatním kategoriím.115 Centrální kategorie reprezentuje hlavní fenomén studie. Často se
slučuje s otázkami „Co je hlavní analytická myšlenka ve výzkumu? Kdybych m la své zjišt ní
napsat do pár v t, co bych ekla? O čem jsou všechny interakce? Jak mohu popsat všechny
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zm ny mezi kategoriemi?“ Centrální kategorie se m že vyrekrutovat z již popsaných kategorií
nebo m žeme využít jiné označení pro hlavní fenomén.116

Popis kvalitativního výzkumu
V této části se pokusím pln

v novat praktickému užití zakotvené teorie.

V následujících podkapitolách rozpracuji t i analýzy, které se budou zabývat mediálními
články o konkrétních um leckých aukcích. Bude se jednat o již zmín nou dražbu sbírky
rodiny Hascoe v Sotheby’s, o prodej obrazu od Františka Kupky Tvar modré v Adolf Loose
Apartment and Gallery a o aukci Dorothea Františka Muziky.
Struktura každé analýzy se odvíjí od výzkumné otázky, kterou vyspecifikuji
v podkapitole Výzkumná otázka a paradigma. Dalším omezením pro analýzy je výzkumný
materiál, jenž se skládá z mnou stanovených podklad , které reprezentují konkrétní tišt ná a
online média. Jejich specifikování popíši v podkapitole Vymezení zkoumaného materiálu nebo
v kapitole Stručný popis použitých médií. U jednotlivých zakotvených teorií se zam ím na
podrobn jší otev ené, axiální a selektivní kódování, jež znázorním na grafických modelech.
Na záv r každé zakotvené teorie určím její centrální kategorii, která kvalitativní výzkum
zasadí do kontextu.

Výzkumná otázka a paradigma
Konstruktivistický sm r se zabývá zp soby, jak lidé individuáln

či kolektivn

interpretují nebo konstruují sociální a psychologický sv t v lingvistických, sociálních nebo
historických kontextech. Pro konstruktivismus je typický výrok, že žádné tvrzení o sv t se
netýká p ímo skutečnosti. D ležitým procesem je kolektivní tvorba znalostí a závislost na
tomto aktu v konkrétním historickém a kulturním kontextu. Tento p ístup klade d raz i na roli
jazyka, sociální význam nebo institucionální procesy. Konstrukce skutečnosti je produktem
subjektu, který ji vytvá í.117 Konstruktivistické pojetí m žeme p iblížit na modelu masových
médií, u kterých vzniká skutečnost v d sledku definiční schopnosti záznamových soustav
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skutečnosti. P ed aktem symbolického uchopení a vyjád ení realita neexistuje jako sociální
realita.118
Smysl výzkumné otázky jsem pro každou analýzu stanovila totožn , ale pokaždé jsem
upravila její zn ní. Hlavním zájmem mého zkoumání bylo zjistit, jak média informují o
konkrétní um lecké aukci. Proto formulace otázek zn la takto: Jak média informují o aukci
Hascoe v Sotheby’s, Jak média informují o aukci Tvar modré v ůdolf Loose ůpartment and
Gallery a Jak média informují o aukci Františka Muziky v Dorotheu.

Vymezení zkoumaného materiálu
Články o aukci sbírky rodiny Hascoe, o večerní aukci ůdolf Loose ůpartment and
Gallery, kde byl h ebem večera obraz Františka Kupky – Tvar modré a o aukci Dorothea, ve
které bylo draženo dvanáct olej od Františka Muziky, jsem analyzovala nakonec zvlášť.
Z počátku jsem je cht la zkoumat dohromady, jelikož se u nich vyskytovaly podobné
struktury, slovní spojení i tém

totožné oblasti zájmu. Nakonec jsem však zjistila, že každá

skupina článk k jiné aukci up ednostňovala odlišnou st žejní myšlenku v textu. Proto jsem
se rozhodla kvalitativní analýzu rozd lit na t i části. První se v novala aukci rodiny Hascoe v
Sotheby’s, druhá se zam ovala na aukci ůdolf Loose ůpartment and Gallery – František
Kupka, Tvar modré a t etí ešila aukci Františka Muziky v Dorotheu.
Všechny texty o aukcích jsem hledala prost ednictvím programu NEWTON MEDIů.
Do vyhledávače jsem vždy zadala dv hesla, a to název aukční sín a označení, kterým sama
aukční síň událost komunikovala. V tšina článk , které se pod výše zmín nými označeními
objevily, byly uve ejn ny p edevším v denících a zpravodajsky orientovaných titulech. Také
m p ekvapilo, že vyšší množství text bylo zastoupeno v tišt ných médiích a jejich nižší
počet byl reprezentován na jejich webových rozhraních.
Pokud se stejný text objevil v tišt ném vydání a zároveň na webové mutaci, tak jsem
brala v potaz jen materiál, který vyšel jako první. Dále jsem se zabývala pouze články, které
informovaly jen o jedné konkrétní aukci. To znamená, že jsem nebrala v úvahu texty, jež se
skládaly z tzv. kulturního mixu, který popisoval více výtvarných či podobn zam ených
událostí. Nicmén jsem také zcela vy adila články, jež se sice v novaly mnou zvolenou aukcí,
ale dávaly v tší prostor jiným um leckým p edm t m za azeným do aukce. Tudíž
118
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nejvýznamn jší díla upozaďovaly, a proto pro m tyto zprávy nebyly zajímavé. Na záv r jsem
se snažila vyhnout sd lením, u kterých byl uveden zdroj ČTK nebo u nichž bylo poznat, že se
nejedná o autentický redakční obsah.
U aukce sbírky rodiny Hascoe v Sotheby’s jsem zpočátku pracovala s dvaceti dv ma
texty, které jsem pozd ji zredukovala pouze na čtrnáct relevantních podklad . Nejvíce
textového materiálu jsem našla k aukci ůdolf Loose ůpartment and Gallery, ke které se
vztahovalo čty icet čty i zpráv. Po podrobném pročítání jsem našla pouze dvacet článk , které
by odpovídaly zkoumanému tématu a vymezeným kritériím. K aukci Dorothea jsem celkov
vygenerovala dvacet t i článk , z kterých jsem nakonec vyselektovala deset jako relevantních.

Stručný popis použitých médií
Mediální obraz analyzovaných aukcí se odvíjí od článk , které vyšly ve vybraných
médiích b hem zvoleného období. Jde o časové vymezení, ve kterém probíhaly výše zmín né
aukce, tedy o rok 2011, 2012 a 2013. Pro sb r dat jsem vymezila t i úseky a jednalo se vždy o
dva m síce p ed aukcí a dva m síce po ní.
Dražba sbírky rodiny Hascoe prob hla v Sotheby's t ináctého června roku 2011,119
proto jsem zkoumaný materiál získala v rozmezí od prvního dubna až do t icátého srpna 2011.
Druhou část pro sb r dat jsem vymezila od prvního února do t icátého června 2012. I zde jsem
se orientovala podle data aukce v ůdolf Loose ůpartment and Gallery, která se konala
osmnáctého dubna 2012.120 Sbírka d l od Františka Muziky se objevila na aukci Dorothea
dvacátého prvního zá í 2013.121 Články k této události jsem procházela od prvního července
do t icátého listopadu 2013.
Zvolená média jsem omezila na české tituly, které mají vyšší čtenost, čímž
p edstavovaly v tší potenciál pro oslovení šírší ve ejnosti. Rozhodla jsem se nezam ovat
pouze na výtvarné magazíny, jelikož je vyhledávají p edevším odborníci na um ní nebo
um lecky orientovaní nadšenci, tudíž u nich nem žeme zaznamenat celospolečenské
p sobení. Pro finální výb r jsem zvolila média, která zajímají jak komunitu orientující se
v um leckém prost edí, tak i širokou ve ejnost. Z t chto titul o um leckých aukcí nejvíce
informovaly celorepublikové deníky nebo jejich p ílohy na týdenní bázi.
119
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Pro účely mého výzkumu jsem vybrala pouze seriózn orientovaná média, jelikož se
téma aukce s kontroverzní pov stí pojilo velice z ídka. Proto jsem bulvární tituly po
prozkoumání článk zcela vyškrtla. Níže specifikované deníky pravideln informovaly o
kulturních i ekonomických novinkách, a proto za azovaly i zpravodajství o aukcích. Dalším
d vodem pro jejich zvolení bylo celorepublikové p sobení na čtená e, proto jsem se
domnívala, že i samy aukční domy s redakcemi udržovaly kontakt a informovaly je o svých
novinkách. U deník jsem sledovala i jejich webové mutace.

Krátké definování médií
Mladá fronta DNES spadá pod skupinu MAFRů, a.s., čtenost novin je denn kolem šesti set
tisíc. Skládají se z rubriky: Domov, Ekonomika, Sv t, Kultura, Názory a Rozhovor. Každý
den je součástí deníku Mladá fronta DNES časopisová p íloha.122
Víkend DNES je víkendovou p ílohou celostátního deníku Mladá fronta DNES a zam uje se
na zábavu i rozší ení znalostí. Skládá se z tip na cestování, rad do kuchyn , informací o
zdravém životním stylu, historii a nov jsou zde také stránky v nované v d , historii, p írod
a kriminalistice.123
Lidové noviny jsou nejstarším vycházejícím českým deníkem, který byl založen v roce 1893.
V současné dob pat í do mediální skupiny MůFRů, a.s. Jedná se o celostátní deník, který se
zam uje na témata spojená s politikou, byznysem, kulturou, v dou a vzd láním. Čtenost
novin je kolem dvou set tisíc denn .124
PÁTEK LN je páteční p íloha Lidových novin. Obsah magazínu se orientuje na čtení pro
náročné čtená e. Skládá se z rozhovor s osobnostmi, z unikátních reportáží či originálních
témat a sleduje trendy ve společnosti.125
Hospodářské noviny pat í do mediální skupiny Economia, a.s. Noviny vycházejí
celorepublikov a zam ují se na zpravodajství s analytickými prvky a komentá i. Články
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v nují nejv tší prostor ekonomickým a byznysovým informacím, finančním trh m či
servis m pro podnikatele.126
Magazín Víkend HN, který byl víkendovou p ílohou HN, p estal vycházet v roce 2015 a
nahradil ho magazín Ego. ůnalyzované články v mé práci se vyskytovaly i v tomto časopise,
proto jsem ho označila jako relevantní zdroj. Tematicky se magazín zabýval články o
životním stylu, kultu e či osobnostech.127
Deník Právo vychází celorepublikov a pat í do mediální skupiny Borgis, a.s. Noviny se
zam ují na aktuální domácí d ní, na zahraniční politiku, společenská, hospodá ská, kulturní a
sportovní témata.

Otevřené kódování aukce Sotheby´s – HASCOE
Zpočátku jsem podrobn pročítala texty, u kterých jsem nacházela společná hesla,
neboli označení, jež jsem postupn rozt ídila a následn seskupila dohromady. „Proces
seskupování pojm , které se zdají p íslušet stejnému jevu, nazýváme kategorizace.“ Následn
vznikly t i kategorie, které co nejvíce souvisely s údaji, které reprezentovaly.128 Tyto
kategorie jsem se snažila výstižn pojmenovat, aby zastupovaly nejčast ji vyskytující se jevy
v textu.
Články o sbírce manžel Hascoe, která byla dražena v londýnské Sotheby´s v roce
2013, se odvíjely od výzkumné otázky Jak média informují o aukci Hascoe v Sotheby´s. Po
podrobném pročítání text jsem nacházela podobná sd lení, která jsem začlenila do dvou
kategorií. První jsem nazvala Očekávání a druhou jsem označila slovem Výjimečnost.
Kategorie Očekávání se skládala ze t í subkategorií, jež jsem pojmenovala zájem,
hodnota a událost. Úryvky článk

vztahující se ke kategorii často v textu zd razňovaly

možný zvýšený zájem o aukci nebo sbírku. Dále se také soust edily na nalákání potenciálních
dražitel do londýnského sídla aukční sín Sotheby´s. Následující téma, které se v rámci
kategorie objevilo, mohu nazvat finanční očekávání. Tento pojem byl spjat s
investiční hodnotou d l, s p edpokládanou odhadovanou vydraženou cenou položek nebo
s reálnou finální cenou získanou za dílo b hem aukce. Poslední oblast, o které noviná i psali
Informace vychází z webových stránek vydavatelství Economia.
Informace vychází z webových stránek vydavatelství Economia.
128
STRůUSS, ůnselm a CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu, str. 45–47.

126

127

33

v textech, jsem nazvala pojmem událost, pod níž pat ila jak p edaukční výstava, tak samotná
aukce. Noviná i informovali o míst aukce i p edaukční výstavy nebo o účelu p edaukční
výstavy.
„Pond lí 13. června 2011 bude pro renomé českého um ní nesporn velkou událostí.
Aukce v tak proslulé sv tové aukční síni má vždy značný ohlas.“129 ĚOČEKÁVÁNÍ / ZÁJEMě
„Dá se očekávat, že jméno v hlasného sb ratele Normana Hascoea a jeho ženy Susanne
vyvolá zvýšený zájem o moderní české um ní a postaví je do nového sv tla.“130
ĚOČEKÁVÁNÍ / ZÁJEMě
„Výstavou chce Sotheby´s p ilákat do Londýna české sb ratele. Zjistilo se totiž, že nejdražší
díla českého um ní draží v Londýn práv Češi.“ 131 ĚOČEKÁVÁNÍ / ZÁJEMě
„Je to poprvé, co se nejv tší sv tová síň rozhodla po ádat samostatnou aukci českého um ní.
Po adatelé v í, že sbírka, kterou v posledních p tadvaceti letech vybudovali američtí
manželé Suzanne a Norman Hascoeovi, vyvolá mezinárodní zájem.“132 ĚOČEKÁVÁNÍ /
ZÁJEMě
„...angličtí specialisté p edpokládají, že „česká“ aukce by m la p inést více než 5 miliónů
liber, tedy tém

150 miliónů Kč.“ 133 ĚOČEKÁVÁNÍ / HODNOTůě

„Aukce by m la vynést p t milionů liber. Může to ale být i víc. Záleží i na českých sb ratelích,
od kterých si po adatelé v aukční síni Sotheby’s hodn

slibují.“134 ĚOČEKÁVÁNÍ /

HODNOTA)
„Podle jeho názoru by se současná sbírka Hascoeových mohla vydražit za 5 až 6 miliónů
liber, což je v současném kurzu 140 až 170 miliónů korun. To je částka, jaké za jednu dražbu
zatím žádná česká aukční firma nikdy nedosáhla.“ 135 ĚOČEKÁVÁNÍ / HODNOTůě
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„V pražském hotelu Intercontinental práv

probíhá výstava um ní ze sbírky manželů

Hascoeových. Je to p edkrm p ed prestižní aukcí české moderny u Sotheby's.“136
ĚOČEKÁVÁNÍ/ UDÁLOSTě
„Sb ratelé českého um ní a galeristé, kte í se ve sv t i v Česku specializují na meziválečnou
avantgardu, si práv zatrhli v kalendá i datum 13. června. Ten den se totiž bude v sídle
Sotheby’s v Londýn konat dosud nejvýznamn jší aukce českého um ní.“137 ĚOČEKÁVÁNÍ /
UDÁLOSTě
„V pond lí 13. června se v Londýn uskuteční ve slavné aukční síni Sotheby’s velká dražba
klasiků českého moderního um ní. Jde o výjimečnou sbírku, kterou b hem čtvrt století
společn shromáždili manželé Hascoeovi z USA.“138 (OČEKÁVÁNÍ / UDÁLOSTě
Ke druhé kategorii Výjimečnost, jsem p i adila t i subkategorie. První jsem nazvala
sbírka, druhou jsem pojmenovala dílo a poslední jsem označila pojmem majitel. Kategorie
byla v textech rozsáhle zastoupena a pojila se s úryvky, které popisovaly jedinečnou kvalitu
nebo výbornou um leckou hodnotu sbírky manžel Hascoe. Kategorie se v článcích pojila i
s pasážemi textu, které se zam ovaly na jednoho autora. Konkrétn popisovaly jeho tvorbu,
p ínos či život. Úst edním bodem článk byly i r zné informace o majitelích sbírky, kterými
byli úsp šní imigranti do Spojených stát amerických. V souvislosti s nimi byl popisován
jejich životní p íb h i význam v pracovní karié e. Dále se noviná i zam ovali na jejich cestu,
neboli seznámení se s českým um ním a projevem jejich vášn pro český kubismus.
„“Z celé kolekce p ímo zá í obrazy Františka Kupky. Hascoeovi m li dokumentovány všechny
hlavní fáze jeho tvorby... Hascoeovi však mají i pozoruhodná díla Čapka, Foltýna a
Gutfreunda,“

íká historik um ní a znalec českého surrealismu Karel Srp.“139

(VÝJIMEČNOST / SBÍRKůě
„P es dvacet let putovala díla nejlepších českých malí ů a socha ů za oceán. Manželé
Hascoeovi z Connecticutu vytvo ili jedinečnou sbírku české avantgardy. Ve sv t nikdy tolik
KOVÁČ, Petr. V Londýn se chystá dražba českého moderního um ní za 170 milion , [online]. [cit. 1Ř. 2.
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českého um ní nebylo v jedn ch soukromých rukou a sotva ješt

n kdy bude...“140

(VÝJIMEČNOST / SBÍRKůě
„“Je to nejlepší sbírka české moderní avantgardy mimo území České republiky,“ tvrdí
specialistka sín Sotheby’s v Londýn Tessa Kostrzewa s nadšením.... Všichni hlavní čeští
kubisté jsou v ní zastoupeni významnými a krásnými díly. Poklad, horliv shromažďovaný po
dobu p tadvaceti let, poprvé v historii vydal na specializovanou českou aukci.“141
(VÝJIMEČNOST / SBÍRKůě
„Velký znalec díla Emila Filly historik um ní Vojt ch Lahoda, který osobn

navštívil

rezidenci Hascoeových, nadšen v aukčním katalogu popisuje, že jen málokdy v život vid l v
zahraničí tak pozoruhodnou soukromou sbírku českého um ní.“142 (VÝJIMEČNOST /
SBÍRKůě
„Nejv tší atrakcí je abstraktní obraz Pohyb od malí e Františka Kupky z let 1ř13–1ř1ř, jehož
prodejní cena se odhaduje na 20 mil. Kč.“143 (VÝJIMEČNOST / DÍLOě
„Za rekordní cenu 1,3 miliónu liber, tedy 35,51 miliónu korun, se v pond lí v Londýn prodal
obraz Františka Kupky Pohyb.“144 (VÝJIMEČNOST / DÍLOě
„“Kupka byl nedocen n zejména proto, že se ve své dob p íliš neprosadil na pa ížské
výtvarné scén . To ale jeho význam pro sv tovou avantgardní malbu nijak nesnižuje," ekl Ji í
Machalický, kurátor Muzea Kampa...“145 (VÝJIMEČNOST / DÍLOě
„Obraz Pohyb od Františka Kupky, nejdražší dílo londýnské aukce, jehož cena se odhaduje
na 700 tisíc liber, tj. tém

20 miliónů korun, koupili Hascoeovi v roce 1řřř na aukci

Christie’s v New Yorku.“146 (VÝJIMEČNOST / DÍLOě
„Norman Hascoe vid l v českém kubismu dosud

pln

neobjevený poklad.“147

(VÝJIMEČNOST / MAJITEL)
KLEVISOVÁ, Naďa. Osudové uhranutí. Víkend HN, 27. 5. 2011, str. 20.
KLEVISOVÁ, Naďa. Český vrchol. Víkend HN, 25. 3. 2011, str. 40.
142
KOVÁČ, Petr. V Londýn se chystá dražba českého moderního um ní za 170 milion , [online]. [cit. 1Ř. 2.
2017].
143
KOVÁČ, Petr. Sotheby's v Praze p edstavuje poklady české avantgardy, 25. 5. 2011, [online]. [cit. 1Ř. 2.
2017].
144
Kupk v obraz Pohyb se prodal za rekordních 35,51 miliónu korun, [online]. [cit. 1Ř. 2. 2017].
145
Tamtéž.
146
KOVÁČ, Petr. V Londýn se chystá dražba českého moderního um ní za 170 milión korun, [online]. [cit.
18. 2. 2017].
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„Za aukcí „sbírky Hascoe“, jak ji nazývají v Sotheby’s, je p íb h o milioná i ze zámo í, který
se zamiloval do málo známého českého um ní. Ale je to také p íb h židovské rodiny z
východní Evropy, která kdysi odešla hledat lepší život do Ameriky. A nakonec i americký
p íb h muže, který se vlastním talentem a pílí vypracoval mezi nejbohatší a nejúsp šn jší
p íslušníky národa.“148 (VÝJIMEČNOST / MAJITEL)
„...majitel pražské aukční sín Meissner – Neumann, v níž Hascoeovi často nakupovali, tvrdí,
že Norman Hascoe zachránil český trh s um ním. Seznámili se v roce 1řřř. "Tenkrát se p išel
podívat k nám do skladů. Cht l v d t, co všechno ješt budeme mít v aukcích,“ vybavuje si
Neumann. "Když on n co cht l, tak to prost cht l, a v aukci to dostal.““149 (VÝJIMEČNOST
/ MAJITEL)
„Norman Hascoe (...) byl podnikatel a svoje obchody d lal ve st ední Evrop , hodn práv v
Praze. A zatímco on byl na firemním jednání, jeho manželka Suzanne obcházela galerie a
shán la obrazy. Zprvu jen náhodn , pak se z toho stala jejich společná sb ratelská vášeň.“150
(VÝJIMEČNOST / MAJITEL)

KLEVISOVÁ, Naďa. Česká moderna putuje po sv t , vrcholem bude prestižní aukce v Sotheby´s, [online].
[cit. 18. 2. 2017].
148
KLEVISOVÁ, Naďa. Osudové uhranutí. Víkend HN, 27. 5. 2011, str. 20.
149
Tamtéž.
150
KOVÁČ, Petr. V Londýn se chystá dražba českého moderního um ní za 170 milión korun, [online]. [cit.
18.2. 2017].
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Grafický model otevřeného kódování aukce Sotheby´s – HASCOE
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Paradigmatický model aukce v Sotheby´s – HASCOE
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Centrální kategorie

Centrální kategorii jsem pojmenovala výrazem světovost. Vycházela jsem zde
z častého odkazování na zahranční prost edí v textu u výše zmín ných kategorií. Noviná i
událost velmi často prezentovali spojením „první samostatná zahraniční aukce českého
um ní“. Touto formulací dle mého názoru kladli d raz na zlomový moment na zahraničním
aukčním thu. V článcích se frekventovan

spekulovalo o možném budoucím r stu cen

českého um ní po jeho dražb ve sv toznámé síni Sotheby´s. I zde bych p i adila touhu po
sv tovém standardu jako klíčovou informaci. Noviná i dávali klasicky prostor i p edaukční
výstav v Praze a seznamovali čtená e i s úsilím organizátor

k zaujmutí potenciálních

českých dražitel . Ti se snažili prost ednictvím svých marketingových či jiných aktivit
nalákat k účasti na aukci do londýnské Sotheby´s. V této části jsem vnímala snahu o
zd razn ní sv tov významné aukční sín či kladení d razu na p íležitost pro rozsáhlejší
sv tové proslavení českého um ní.
Další informace, které se v článcích vázaly k centrální kategorii, byly prezentování
sbírky, již popisovaly jako nejlepší sbírku českého um ní mimo Českou republiku. I zde bych
spat ovala up ednostňování psaní o zahraničním výskytu výtvarných d l. Články také
poukazovaly na rekordní sumu, která byla dosažena celkov za všechny položky v Sotheby´s.
Jednalo se o částku, která nikdy p edtím nebyla v ČR b hem aukce zaznamenána. Proto bych
i v tomto p ípad vnímala zmínky o vydražené sum jako odkaz ke sv tovému um leckému
trhu.
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Výjimečný p vod sbírky byl spojován se zahraničními majiteli, kterými byli manželé
Hascoeovi. Pár byl prezentován jako bohatí američtí milioná i, kte í si b hem svého života
vydobyli i profesn cen ný společenský status. Časté zd razňování jejich p vodu v článcích
vedlo dle mého názoru k tzv. symbolu pro sbírku rodiny Hascoe, který je možné pojmenovat
sv tovostí nebo výskytem nejlepšího českého um ní v zahraničním prost edí.
Auto i výtvarných d l, z kterých byla utvo ena sbírka, byli popisováni jako jedni
z nejslavn jších českých malí . Dle článk jsme se dozv d li, že se n kte í z nich prosadili i
v zahraničí. Jednalo se nap íklad o nejvýznamn jší dílo sbírky Pohyb od Františka Kupky,
které bylo vystavováno na Bienale, ale i tém

po celém sv t . Noviná i tímto dávali na jevo,

že se nejedná pouze o obrazy známé v českém prost edí, ale že jejich znalost m že sahat i
dále za naše hranice.

Otevřené kódování aukce Adolf Loos Apartment and Gallery –
František Kupka
Otev ené kódování u aukce ůdolf Loos ůpartment and Gallery – František Kupka
jsem provedla na dvaceti článcích relevantních k mému tématu. Všechny vygenerované texty
se odvíjely od výkumné otázky, která zn la: jak média informují o aukci Františka Kupky v
Adolf Loos Apartment and Gallery.
Po d kladném pročítání jsem našla podobné tematické skupiny, podle kterých jsem
následn pojmenovala i t i hlavní kategorie. První jsem nazvala Událost, druhou jsem
označila slovem Mimořádnost a t etí frekventovan se vyskytující kategorii jsem nazvala
Hodnota.
K první kategorii Událost se vztahovaly úryvky z článk s informacemi o p edaukční
výstav

na Morav

a o aukci v Kaiserštenjnském paláci. Zde jsem definovala dv

subkategorie, které jsem označila p edaukční výstava a aukce. P edaukční výstavu noviná i
spojovali se zp ístupn ním významného českého um leckého díla pro rozsáhlé publikum.
Také ji popisovali jako poslední možnost, kde bylo ve ejn um lecké dílo možná naposledy
k vid ní. U druhé subkategorie aukce se objevovaly pasáže v článcích, které popisovaly
vytrvalý boj dražitel o položku, jenž se odehrával b hem večerní události.
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„Prezentace jednoho Kupkova obrazu není touhou po senzaci, ale snahou galerie p edstavit
ve ejnosti výjimečné dílo sv tové abstrakce.“151 ĚUDÁLOST / VÝSTůVůě
„Nejslavn jší obraz Františka Kupky nazvaný Tvar modré je v Ostrav . Včera ho vystavil
Dům um ní. Vstupné je pouze 20 korun, pohled na obraz ale k nezaplacení, míní fandové
um ní... Tvar modré vid li lidé po celém sv t .“152 ĚUDÁLOST / VÝSTůVůě
„Jeden z nejvýznamn jších českých abstraktních obrazů, Kupkovo mistrovské dílo Tvar
modré, je od úterka k vid ní v Galerii výtvarného um ní v Ostrav . A možná jde o úpln
poslední možnost, jak tento obraz vid t na vlastní oči.“153 ĚUDÁLOST / VÝSTůVůě
„Večerní aukce výtvarných d l se u nás nepo ádají často, a když už, je to událost. Jako
dražba, která bude ve st edu v Kaiserštejnském paláci na pražském Malostranském
nám stí.“154 ĚUDÁLOST / ůUKCEě
„V Praze to byl tém

půlhodinový boj, rozhodlo až dvaačty icáté p ihození. V sále proti sob

dražila dv čísla – s jedničkou zájemce po telefonu, s číslem 112 zase p ihazovala dáma.
Částka se vždy zvýšila o 250 tisíc.“155 ĚUDÁLOST / ůUKCEě
„Obraz Františka Kupky Tvar modré byl na včerejší večerní aukci společnosti Adolf Loos
Apartment and Gallery v pražském Kaiserštejnském paláci vydražen anonymním kupcem po
telefonu...“156 ĚUDÁLOST / ůUKCEě
Kategorie Mimořádnost byla v textu zastoupena čast ji než výše zmín né značení.
P i adila jsem k ní dv

subkategorie, které jsem nazvala dílo a majitel. Úryvky, které

souvisely se subkategorií dílo, se vztahovaly k informacím o autorovi, o jeho tvorb a o
obrazu Tvar modré. Noviná i autora i dílo často popisovali pozitivními superlativy a
nezaznamenala jsem zde žádné negativní komentá e. Subkategorie majitel se vztahovala
k částem text , které zd razňovaly kvalitní a hodnotnou sbírku Jind icha Waldese nebo jeho
p átelství s autorem Františkem Kupkou.

HONUS, ůleš. V Ostrav je Kupk v obraz za 45 milión . Právo, 14. 3. 2012, str. 10.
BůRTLÍKOVÁ, Petra. Kupka už je v Ostrav . Láká davy. Mladá Fronta DNES, 14. 3. 2012, str. 1.
153
HONUS, ůleš. V Ostrav je k vid ní Kupk v obraz, který bude dražen za 45 milión , [online]. [cit. 1Ř. 2.
2017].
154
HNÁTEK, Václav. Kupka jde proti kupkovi. Magazín Víkend DNES, 14. 4. 2012, str. 2Ř.
155
FůRNÁ, Kate ina. Kupk v Tvar modré se prodal za rekordních tém 56 milión , [online]. [cit. 1Ř. 2. 2017].
156
HůRTMůN, Ivan. Kupka p ekonal český aukční rekord. Hospodá ské noviny, 1ř. 4. 2012, str.5.
151
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„P edchozí vlastník díla – továrník Jind ich Waldes, zakoupil obraz p ímo od Františka
Kupky. Waldes byl malí ovým blízkým p ítelem, mecenášem i propagátorem jeho díla od roku
1919... Tvar modré pat il k nejlepším dílům Waldesovy sbírky a podle potomků byl umíst n
nejprve v obývacím pokoji.“157 ĚMIMO ÁDNOST / MAJITEL)
„Obraz také pochází ze sbírky Jind icha Waldese, který byl p ítelem Františka Kupky a
podporoval jej.“158 ĚMIMO ÁDNOST / MAJITEL)
„Pochází z proslulé sbírky prvorepublikového továrníka Jind icha Waldese, výrobce
galanterního zboží, autora značky Miss KIN nebo Koh-i-noor... Waldes se s Kupkou p átelil,
malí mu nap íklad namaloval návrh slavného loga, dívčí tvá e s patentkou vloženou do
oka.“159 ĚMIMO ÁDNOST / MAJITEL)
„Obraz Tvar modré, jedno z prvních d l abstraktního malí ství na sv t , získal ve Francii v
roce 1ř1ř p ímo od Kupky továrník Jind ich Waldes. Malí e m l jako významného vlastence
rád a finančn ho nákupy podporoval.“160 ĚMIMO ÁDNOST / MAJITEL)
„Tvar modré pochází z Kupkova významného období, kdy se formovala jeho abstraktní
tvorba, a obraz pat í k tomu nejlepšímu, co se v posledních letech u nás na aukcích dražilo...
Jde o prvot ídní obraz z Waldesovy sbírky a vyrovná se nejlepším dílům z Národní galerie či
jiných evropských sbírek.“161 ĚMIMO ÁDNOST / DÍLOě
„Obraz Tvar modré pochází z roku 1ř13, tedy z období, které považují odborníci a sb ratelé
za Kupkovo nejdůležit jší.“162 ĚMIMO ÁDNOST / DÍLOě
„Kupka Tvar modré dokončil v roce 1ř13 a vytvo il tak jeden z nejvýznamn jších českých
abstraktních obrazů. "Je to mimo ádné dílo, protože se jedná o jeden z jeho nejvýznamn jších
abstraktních obrazů. Až dosud nebyl obraz podobné hodnoty ve ve ejné aukci v České

JIROUŠEK, Martin. Do Ostravy dorazil s ochrankou: Tvar modré za miliony. Mladá Fronta DNES, 13. 3.
2012, str. 3.
158
MůCHůLICKÝ, Ji í. Kupka za 45 milion v aukci. Lidové Noviny, 14 4. 2012, str. ř.
159
ČECHLOVSKÁ, Magdalena. ůukce, která zahýbe českým trhem s um ním. Hospodá ské noviny,1Ř. 4.
2012, str 2.
160
KOVÁČ, Petr. Rekordního Kupku nebude moci nový majitel asi vyvézt do zahraničí, , [online]. [cit. 18. 2.
2017].
161
MůCHůLICKÝ, Ji í. Kupka za 45 milion v aukci, Lidové Noviny, 14 4. 2012, str. ř.
162
Kupkovo dílo p ekonalo rekord, Lidové Noviny, 1ř. 4. 2012, str. ř.
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republice dražen. Malbu je možno bez nadsázky označit za ikonu českého moderního
malí ství...““163 ĚMIMO ÁDNOST / DÍLOě
„Jde o prvot ídní obraz z Waldesovy sbírky a vyrovná se nejlepším dílům z Národní galerie či
jiných evropských sbírek.“164 ĚMIMO ÁDNOST / DÍLOě
„“Podobn kvalitní dílo, které by m lo pro vývoj moderního um ní takový význam, se u nás
pravd podobn ješt nedražilo,“ íká jednatel společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery
Vladimír Lekeš. Kupka ho totiž namaloval v dob , kdy se rodila abstrakce, a je považován za
jeden z jejích prvotních pilí ů.“165 ĚMIMO ÁDNOST / DÍLOě
Poslední kategorii jsem nazvala Hodnota a definovala jsem u ní pouze jednu
subkategorii, již jsem pojmenovala investice. V článcích tato kategorie souvisela
s informacemi o dobré investici nebo vysoké cen um leckého díla.
„Pokud se Tvar modré prodá, půjde v Česku o vůbec nejvyšší částku zaplacenou ve ve ejné
aukci za jeden obraz. Vyvolávací cena je 45 miliónů korun.“166 (HODNOTA / INVESTICE)
„Vyvolávací cena byla stanovena na 45 miliónů. Je to vynikající investice. Osobn jsem
p esv dčen, že ten obraz bude mít b hem pár let podstatn vyšší hodnotu.“167 (HODNOTA /
INVESTICE)
„Kupkův obraz Tvar modré se p i st edeční aukci konané v Praze prodal za 55,75 milionu
korun a stal se celosv tov

nejdražším dílem českého um ní prodaným v aukci.“168

(HODNOTA / INVESTICE)
Obraz z nejdůležit jšího Kupkova období tak p ekonal o více než 10 miliónů vyvolávací cenu,
která začínala na 45 miliónech. S t íprocentní aukční p irážkou zaplatil zahraniční kupec více

JIROUŠEK, Martin. Do Ostravy dorazil s ochrankou: Tvar modré za miliony, Mladá Fronta DNES, 13. 3.
2012, str. 3.
164
Kupk v obraz má dnes zlomit český aukční rekord, [online]. [cit. 18. 2. 2017].
165
KUBÍČKOVÁ, Klára. Padl rekord za 55,7 milionu, Mladá fronta DNES, 1ř. 4. 2012, str. 6.
166
HONUS, ůleš. V Ostrav je k vid ní Kupk v obraz, který bude dražen za 45 milión , [online]. [cit. 1Ř. 2.
2017].
167
HONUS, ůleš. V Ostrav je Kupk v obraz za 45 milión , Právo, 14. 3. 2012, str. 10.
168
B EZINů, David. Kupk v Tvar modré se prodal za 55,75 mulionu, je nejdražším českým dílem, [online].
[cit. 18. 2. 2017].
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než 57 miliónů korun. Tvar modré se tak stal celosv tov nejdražším dílem českého um ní
prodaným v aukci.169 (HODNOTA / INVESTICE)

169

FůRNÁ, Kate ina. Kupk v Tvar modré se prodal za rekordních tém

45

56 milión , [online]. [cit. 1Ř. 2. 2017].

Grafické znázornění aukce Adolf Loos Apartment and Gallery – František
Kupka
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Paradigmatický model aukce Adolf Loos Apartment and Gallery –
František Kupka
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Centrální Kategorie Tvar modré

Centrální kategorii jsem označila slovem hodnota, dle mého názoru nejlépe
odpovídala výzkumné otázce jak média informují o aukci Františka Kupky v Adolf Loos
Apartment and Gallery. V článcích jsem objevila n kolik hlavních myšlenek, které
popisovaly primárn obraz Tvar modré jako jeden z nejlepších abstraktních d l, který noviná i
velmi často spojovali i s hodnotnou investicí. Proto bych ráda uvedla na pravou míru, že
označení, které jsem využila pro centrální kategorii, není myšleno pouze jako finanční kapitál.
M lo by být vnímáno jako kombinace investice a um lecké kvality.
Články také primárn

informovaly o exkluzivit

obrazu, který popisovaly jako

nejvýznamn jší české abstraktní dílo, jež bylo vytvo eno b hem autorova nejcen jšího
období. Čtená m často zmiňovaly, že se jednalo o ikonické dílo, které na českém aukčním
trhu historicky nem lo svou konkurenci.
Jaké další informace z článk p ispívaly k pojmenování centrální kategorie výrazem
hodnota? Na výjimečný status obrazu bylo poukazováno i prost ednictvím p edchozího
majitele sbírky, kterým byl významný prvorepublikový podnikatel Jind ich Waldes. Často byl
v textech prezentován jeho vztah k Františku Kupkovi, který byl v rovin p ítele i mecenáše.
Obraz Tvar modré byl díky své um lecké kvalit v textech hodnocen jako nevýznamn jší dílo
48

z Waldesovy sbírky. P átelství Kupky s Waldesem odkazovalo v textu k centrální kategorii
tím, že vytvo ilo ojedin lý úkaz v jeho sbírce, tudíž p edstavovalo symbol pro hodnotu.
Další téma v článcích, které se vázalo k centrální kategorii, byla p edaukční výstava a
aukce. Výstava nabízela k vid ní obraz Tvar modré, jehož hodnota v textech eskalovala tím,
že se možná jednalo o poslední p íležitost ve ejn dostupného um leckého díla. Kvalita aukce
byla dle článk

dosažena výjimečnou pov stí prestižního aukčního domu a zároveň

po ádáním první samostatné večerní aukce. Noviná i informovali o dramatickém souboji o
výtvarné dílo Tvar modré.
Vysoká vyvolávací cena byla častým p edm tem diskuze, který noviná i v článcích
rozvíjeli. Upozorňovali na neobvykle vysoce stanovenou cenu, která se zatím nikdy p edtím u
Kupky neobjevila. Tato suma byla součástí každého článku. Po vydražení obrazu na aukci se
finální dosažená cena objevila nap íč všemi analyzovanými médii a pat ila ke st žejním
informacím, o kterých článek hovo il.
Pojem hodnota jsem rozklíčovala jako všudyp ítomný prvek ve všech analyzovaných
textech o aukci Adolf Loos Apartment and Gallery, a proto jsem jím označila centrální
kategorii.

Otevřené kódování aukce Dorothea – František Muzika
Podle výzkumné otázky „jak média informují o aukci Františka Muziky v Dorotheu“
jsem postupn analyzovala vybrané články. Následn jsem v textech nacházela společná hesla
a označení, které jsem rozvinula do kategorií. První kategorii jsem nazvala Událost, druhou
jsem označila jako Hodnota a t etí kategorii jsem pojmenovala slovem Příběh.
Následn bych se ráda soust edila na vymezení výše zmín ných kategorií u aukce
Dorothea – František Muzika na konkrétních p íkladech. U každé z nich jsem utvo ila i více
subkategorií, které se budu snažit níže specifikovat a vysv tlit.
Nejprve se budu v novat kategorii Událost, která byla spojována s aktivitou aukční
sín p ed aukcí a se samotným pr b hem aukce. V rámci této kategorie jsem našla dv
subkategorie, jež jsem nazvala jako p edaukční výstava a aukce. Aukce byla v článcích
popisovaná jako výjimečná či pr kopnická sb ratelská i investiční událost. V textu jsem
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nenašla spojení s negativními konotacemi, naopak byla spíše spojovaná s kladným
hodnocením. V každém textu se objevoval název aukční sín a jméno autora.
„Společnost Dorotheum bude na zá ijové aukci dražit kolekci dvanácti obrazů Františka
Muziky. Jde o zajímavou událost nejen kvůli kvalit nabízených d l, ale i z hlediska fungování
českého trhu s um ním.“170 ĚUDÁLOST / AUKCEě
„Průkopnická akce Pro Dorotheum je prodej „n meckého“ Muziky výjimečným obchodním
počinem...“171 ĚUDÁLOST / AUKCEě
„Výstava František Muzika: Obrazy z let 1ř4Ř–1972 se koná v Galerii České spo itelny v
Rytí ské ulici v Praze. Otev ená bude denn až do soboty 21. zá í, kdy prob hne jejich dražba
na úvod pravidelné zá ijové aukce společnosti Dorotheum.“172 ĚUDÁLOST / P EDAUKČNÍ
VÝSTAVAě
„Celá sbírka bude vystavena na mimo ádné p edaukční výstav , která se koná v prostorách
Galerie České spo itelny v Rytí ské ulici v Praze. Výstava je zároveň poctou tvorb
významného českého malí e.“173 ĚUDÁLOST / P EDAUKČNÍ VÝSTAVAě
Druhou kategorii jsem nazvala Příběh, u níž se často vyskytovaly informace o tvorb i
život autora či údaje o majitelích sbírky. V návaznosti na tyto skutečnosti jsem vytvo ila dv
subkategorie, které se jmenovaly autor a majitel. Texty v rámci kategorie Příběh se
intenzivn soust edily na vznik jedinečné sbírky dvanácti olej od Františka Muziky, jež
započala svou existenci na výstav

v N mecku. Noviná i v této souvislosti tém

vždy

zmiňovali tv rce sbírky manželé Gerlingovi, kte í byli Muzikovou tvorbou nadšeni i
okouzleni a zároveň získali autorovu náklonnost. Muzika byl v článcích prezentován
nap íklad jako jeden z hlavních reprezentant meziválečné avantgardy atd.
„František Muzika pat í k čelným reprezentantům české meziválečné avantgardy,
který tvo il i v období po II. sv tové válce. Na počátku dvacátých let ješt jako student AVU

Do dražby jde kolekce d l Františka Muziky. V Česku jsou obrazy po 40 letech, [online]. [cit. 7. 2. 2017].
KLEVISOVÁ, Naďa. Sv tový Muzika, 2. Ř. 2013, Víkend HN, str.32
172
Do dražby jde kolekce d l Františka Muziky. V Česku jsou obrazy po 40 letech, [online]. [cit. 7. 2. 2017].
173
Obrazy Františka Muziky se p ed aukcí p edstaví ve ejnosti, [online]. [cit. 7. 2. 2017].
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Ěateliéry Jakuba Obrovského a Jana Štursyě vstoupil do hnutí Dev tsil.“174 ĚP ÍB H /
AUTOR)
„František Muzika pat í k reprezentantům české meziválečné avantgardy, cen na je
ale práv i jeho tvorba z pozd jšího období.“175 ĚP ÍB H / AUTOR)
„V roce 1ř72 byla v galerii Baukunst v Kolín

nad Rýnem uspo ádána Muzikova

retrospektivní výstava, kde autor p edstavil 61 obrazů a 3ř prací na papí e. Práv tam jeho
tvorba natolik okouzlila významného místního sb ratele, že si zakoupil rovnou dvanáct
Muzikových obrazů.“176 ĚP ÍB H / MAJITEL)
„Hans Gerling, který chod této galerie zaštiťoval, a jeho žena Irene, která se starala o její
výstavní činnost, byli Muzikou natolik okouzleni, že si zakoupili dvanáct z jeho jednašedesáti
vystavených obrazů.“177 ĚP ÍB H / MAJITELě
„Gerlingovi stáli za galerií Baukunst v Kolín

na Rýnem. S Muzikovým dílem se

pravd podobn seznámili v roce 1ř6ř, kdy vystavoval v N mecku.“178 ĚP ÍB H / MAJITELě
Poslední t etí kategorii jsem nazvala Hodnota. Vázala se k výtvarné výjimečnosti
um leckého díla, ale i k jeho k finanční hodnot . U této kategorie jsem stanovila dv
subkategorie finance a um ní.
„Vzácný a nedostupný... Nejvýznamn jším z obrazů je Zátiší s hlavou v šedé, které bylo v roce
1ř4Ř vystaveno na benátském bienále a pozd ji na celé ad Muzikových výstav. Jedinečnou
hodnotu mají i obrazy Vich ice XI ve žluté, T i larvy III v modré nebo Velký Elsinor XI. " ada
z nich jsou unikáty, jaké se na trhu dosud neobjevily,“ komentuje Šimek nabízený soubor.“179
(HODNOTů / UM NÍě

Obrazy Františka Muziky se p ed aukcí p edstaví ve ejnosti, [online]. [cit. 7. 2. 2017].
Unikátní Muzika, 31. Ř. 2013, Lidové noviny, str. 32.
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Muzikovy obrazy se vracejí z N mecka, budou se dražit, [online]. [cit. 7. 2. 2017].
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KOVÁČ, Petr. Chystá se dražba obraz Františka Muziky, [online]. [cit. 7. 2. 2017].
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HNÁTEK, Václav. Do dražby p jde hodn Muziky, Magazín Víkend DNES, 31. Ř. 2013, str. 32.
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KLEVISOVÁ, Naďa. Sv tový Muzika, Víkend HN, 2. Ř. 2013, str. 32.
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„Nejvýznamn jším dílem z kolekce je podle ní Zátiší s hlavou v šedé z roku 1ř4Ř – opakovan
vystavovaný obraz, jenž byl poprvé vystaven už na benátském Bienále téhož roku.“180
ĚHODNOTů / UM NÍě
„Sbírka je vytvo ena mimo ádn velkoryse a zároveň citliv , obsahuje to nejpodstatn jší z
Muzikovy poválečné tvorby.“181 ĚHODNOTů / UM NÍě
„Nejcenn jším klenotem sbírky je Zátiší s hlavou v šedé z roku 1ř4Ř, jehož vyvolávací cena je
1,2 milionu korun. Nejlevn ji vyjde zájemce Larva XIV v červené, která se vyvolává za 200
tisíc korun.“182 ĚHODNOTA / FINANČNÍě
„Dražitelé utratili dohromady p es 2Ř milionů, víc než trojnásobek součtu vyvolávacích cen.
V žeb íčku deseti nejdráže prodaných Muzikových d l je jich sedm z dnešního odpoledne.“183
ĚHODNOTA / FINANČNÍě
„Nejcenn jší malba Zátiší s hlavou v šedé z roku 1ř4Ř se prodala za 3,Ř milionu korun Ěbez
p irážkyě, všech dvanáct pláten včetn aukční p irážky vyneslo 2Ř,4 milionu korun. Nejdražší
obraz byl k vid ní...“184 ĚHODNOTA / FINANČNÍě

Muzikovy obrazy se vracejí z N mecka, budou se dražit, [online]. [cit. 7. 2. 2017].
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Obrazy od Františka Muziky vynesly p es 2Ř milion korun, 23. ř. 2013, Mladá Fronta DNES, str. 11.
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Grafické znázornění otevřeného kódování aukce Františka Muziky
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Paradigmatický model aukce Dorothea – František Muzika
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Centrální kategorie aukce Dorothea – František Muzika

Centrální kategorii jsem označila pojmem výjimečnost, jelikož se v textech často
objevovaly výrazy či slovní spojení, které zd razňovaly jedinečnost um lecké sbírky. Jednalo
se nap íklad o informace o autorovi, které ho popisovaly jako nejvýznamn jšího tv rce české
meziválečné avantgardy nebo jako respektovaného autora u nás i v zahraničí. Seskupení
obraz bylo primárn prezentováno jako nejvýznamn jší autorova sbírka, jedinečná kolekce,
unikátní n mecká sbírka nebo jako nejcenn jší pr ez jeho tvorbou z 50., 60. let.
V textech byl frekventovan kladen d raz i na nejcenn jší obraz z dvanácti d l, který
byl vystaven na prestižním veletrhu Bienale. V p ípad tohoto díla se nejednalo pouze o jeho
um leckou kvalitu, ale také bylo často spojováno s nejvyšší vyvolávací cenou položek z celé
sbírky. Tyto informace o obraze jsem rozklíčovala jako výjimečnou kvalitu um leckého
p edm tu. Sbírka byla v textech hodnocena jako ojedin lá sb ratelská a zároveň investiční
p íležitost, což podporovalo její jedinečnost.
Vztah Muziky a p edchozích majitel Gerlinkových, kterému byl v textech v nován
rozsáhlý prostor, byl popisován jako osudové setkání či jako uhranutí jeho tvorbou. Proto
jsem i zde našla určitý prvek výjimečnosti, který se týkal jejich p ístupu k autorovi.
P edaukční výstava byla spojována s p edstavením mimo ádné nabídky od autora. Média pak
samotnou aukci označovala jako výjimečnou událost, která p edstavila na českém aukčním
trhu velice exkluzivní a neobvyklou sbírku od Františka Muziky. V tomto sm ru jsem
vnímala prezentaci aukce jako výjimečný aukční počin na českém trhu.
55

Shrnutí mediálního obrazu
Úst edním tématem mediálního obrazu bylo zhodnocení a popsání t í um leckých
aukcí, které prob hly v období 2011–2013. Konkrétn se jednalo o aukci v Sotheby’s, kde
byla dražena sbírka rodiny Hascoe, dále o aukci ůdolf Loose ůpartment and Gallery, ve které
byl nabídnut obraz Františka Kupky Tvar modré, a o aukci Dorothea, v níž bylo zastoupeno
dvanáct olej od Františka Muziky.
Je nutné dodat, že finální záv ry neinformují o kompletním mediálním obrazu v České
republice u výše zmín ných t í aukcí. Jejich cílem je soust edit se pouze na mnou zvolená
média, která byla popsaná v podkapitolách Stručný popis použitých médií a Krátké definování
médií. D ležité je op t zopakovat, že výzkumný materiál pocházel jak z tišt ných titul , tak
z jejich webových portál . Pro širší rozbor videí či jiných audiovizuálních materiál jsem
v této práci nem la prostor, a proto jsem tyto podklady do výzkumu nezahrnovala. Dále bych
ráda zd raznila i čtená ské publikum, které jsem se nakonec do analýzy rozhodla nezapojovat.
Tento krok jsem učinila, protože m více zajímalo, jakým zp sobem se o aukcích informuje
v médiích, ne jak tyto zprávy dekóduje a vnímá publikum. ůutory článk z ad noviná
více nespecifikovala, jelikož v mém p ípad

všichni p sobili v seriózn

jsem

orientovaných

titulech, tudíž všichni pocházeli z velmi podobného prost edí a soust edili se na tém

totožný

styl psaní.
V kvalitativní obsahové analýze byly položeny tyto výzkumné otázky: Jak média
informují o aukci Hascoe v Sotheby’s, Jak média informují o aukci Tvar modré v Adolf Loose
Apartment and Gallery a Jak média informují o aukci Františka Muziky v Dorotheu. Mediální
obraz u výše popsaných aukcí byl velmi podobný, nicmén

se vždy u každé události

odlišovala úst ední myšlenka, kterou byla konkrétní aukce v článcích prezentovaná. Proto
níže nebudu srovnávat zkoumané aukce, ale budu se u nich spíše snažit vystihnout společná
témata nebo charakteristické rysy a poukáži i na odlišné i zcela opačné p ístupy. Na záv r
zhodnotím odlišné centrální kategorie a hlavní poselství text .
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Shrnutí podobných rysů
V této části bych se ráda zam ila na podobné oblasti, které jsem v mediálních textech
u aukcí rozklíčovala. Jednalo se p edevším o unikátnost um leckého díla či autora. Všechny
články se také soust edily na popsání p edchozích majitel obraz nebo sbírek, o nichž se
zmiňovaly s respektem a v novaly jim často značný prostor. P edaukční výstava, kterou
po ádaly analyzované aukční domy, pat ila mezi další témata, jimž média dávala prostor.
Velmi často využívaným motivem ve všech textech byla i finanční a investiční hodnota
um leckých d l.
ůukce byly zobrazovány p edevším jako výjimečné události, které nabízely na prodej
ojedin lé investiční p íležitosti. Sbírky a výtvarná díla zastoupená v aukci byly často
spojovány s unikátními či ikonickými p edm ty. Dále je noviná i prezentovali jako vzácná
um lecká díla, která se na výtvarném trhu objevovala z ídka či tém

v bec. P isuzovali jim

označení nejkvalitn jší nebo nejlepší um lecké p edm ty a sbírky. Auto i t chto um leckých
p edm t byli zobrazováni jako st žejní akté i své doby. U mnoha výtvarných d l noviná i
up ednostňovali informaci, že se jednalo o nejvýznamn jší období tvorby autora. Články
podtrhovaly i exkluzivitu um leckých p edm t , kterou zd razňovaly poukázáním na
omezenou nabídku autora nebo na nízký počet jím vytvo ených d l.
P vodní majitelé um leckých d l byli dalším oblíbeným tématem článk , kterým
noviná i často dávali značný prostor. Jakým zp sobem jejich role charakterizovali? Primárn
se soust edili na vysv tlení jejich vztahu k autorovi, pro kterého figurovali buď jako mecenáši
nebo jako nadšení sb ratele. Všechny p edchozí vlastníky však v textech pojila emoční linka,
která je motivala k utvo ení jejich sbírky nebo k podpo e autora. Jejich podn t byl často
definován pojmem nadšení, okouzlení či vášeň. U n kterých majitel

byl jejich vztah

k um lci popisován p átelstvím, u jiných se jednalo o osudové setkání nebo zálibu
v konkrétním autorovi.
Investiční, neboli finanční hodnota byla oblast, která spojovala všechny články u výše
definovaných aukcí. Noviná i vždy v novali prostor informaci o nejdražším za azeném díle
do aukce, n kdy zve ejnili i možnosti finančn p ístupn jších položek od stejného nebo
podobného autora. Pokud vznikl p i dražb u díla cenový rekord, pak se tato zpráva objevila
ve všech článcích nezávisle na jejich vyšší nebo nižší ekonomické orientaci. Nap íklad u
aukce obrazu Tvar modré jsme se setkávali se sloganem „celosv tov nejdražší um lecké
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dílo“. Jedna z posledních informací z finanční oblasti, která se objevovala v článcích po
konání aukce, byla sečtená celková suma, kterou dražitelé byli ochotni zaplatit za jednotlivé
položky u nabízené sbírky. Tento údaj se objevil ve všech médiích, která o aukci informovala.
Pokud se jednalo o dražbu sbírky, pak se v článcích objevovaly i jednotlivé dosažené ceny
nejvýznamn jších položek.
P edaukční výstava a pr b h aukce byly jedny z dalších informací, které články
zve ejňovaly. Téma p edaukční výstavy bylo často spojované s nalákáním potenciálních
zájemc . Jejich po ádání bylo popisováno jako jedna z taktik k zaujmutí široké ve ejnosti,
která se skládala i z osob ze sb ratelského prost edí. Noviná i p edaukční výstavu popisovali
jako událost, která sloužila k rozší ení pov domí o autorov unikátní tvorb nebo o jeho
významném období.
U popisu aukce byl vždy zmín n název aukční sín , sbírky nebo autora či
nejvýznamn jší dražené položky. Pokud se jednalo o exkluzivní událost jako byly nap íklad
večerní aukce, pak byla uvedena i tato informace. Aukce byly hodnoceny p edevším kladn a
byly označovány jako pr kopnické události s mimo ádnou nabídkou. Noviná i n kdy
zd razňovali pr b h dražby slovy dramatický souboj aj.
Skrze analýzu t í aukcí jsem nezaznamenala výrazné rozdíly, které by jednotlivé
články o výše specifikovaných aukcích odlišovaly. Struktura text i zd razňované informace
byly podobného charakteru. Jedinou výjimkou byla aukce rodiny Hascoe, ve které se noviná i
mnohem více soust edili na zahraniční prost edí. Tyto zprávy formulovaly n kolika
podobnými frázemi jako jsou: nejkvalitn jší sbírka českého um ní mimo ČR, první
specializovaná aukce s českým um ním na zahraničním aukčním trhu nebo formulací
sv toznámá aukční síň Sotheby's.

Zhodnocení mediálního obrazu u jednotlivých aukcích
V této části se budu soust edit na zhodnocení mediálního obrazu jednotlivých aukcí, u
n hož zd razním centrální kategorii výzkumu.

Aukce sbírky rodiny Hascoe
Aukce sbírky rodiny Hascoe se podle výsledk mého výzkumu nejčast ji objevovala
v souvislosti se zahraničním prost edím. Centrální kategorii jsem proto pojmenovala výrazem
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světovost. V článcích se vyskytovaly dva hlavní motivy, které byly v závislosti k centrální
kategorii. První jsem nazvala očekávání. Jednalo se nap íklad o zp sob popisování události
aukce, která se velmi často objevovala v souvislosti s označením první samostatná zahraniční
aukce českého um ní. Dalšímu tématu, kterému noviná i v článcích dávali prostor, bylo
spekulování o možném budoucím r stu cen českých výtvarných d l na našem i na
zahraničním trhu po dražb sbírky ve sv toznámé síni Sotheby´s. Ke sv tovému um leckému
aukčnímu trhu odkazovaly texty, které poukazovaly na rekordní sumu, jež byla celkov
dosažena za všechny položky b hem aukce v Sotheby´s. S oblibou byla zd razňovaná tato
částka, která zatím nebyla nikdy p edtím b hem aukce v ČR zaznamenaná. Noviná i finanční
informace o sbírce doplňovali i zd razn ním vysoké um lecké kvality položek. Vytvá eli tím
očekávání o výjimečné nabídce, které bylo doplňeno i popisem d l v článcích. Sbírku celkov
hodnotili jako jedno z nejlepších seskupení českého um ní mimo naši republiku.
Druhou kategorii, která se vázala k termínu sv tovost, jsem nazvala výjimečnost.
Noviná i tém

v každém článku p edstavili stručný nebo rozsáhlejší medailonek o p vodních

majitelích sbírky Hascoeovích. Manželský pár byl v médiích primárn prezentován jako pár
bohatých amerických milioná , kte í si vyp stovali lásku k českému um ní. Zd razňování
této dvojice a neustálé poukazování na jejich národnost symbolicky odkazovalo na zahraniční
prost edí. Jedinečnost sbírky byla v článcích noviná i podpo ena i zd razňováním autor ,
kte í byli popisováni jako jednich z nejslavn jších českých um lc . Mezinárodní p esah v
textech p edstavovalo unikátních dílo Pohyb, které bylo v minulosti vystaveno na
zahraničním veletrhu Bienale.
V článcích o aukci rodiny Hascoe se prolínalo n kolik témat a motiv , které noviná i
up ednostňovali. Dle mého názoru bylo hlavní myšlenkou text informování o významné
zahraniční sbírce českého um ní, která byla dražena ve sv toznámém aukčním domu
Sotheby´s, jež uspo ádal první zahraniční samostatnou aukci českého um ní.

Aukce sbírky Františka Kupky
Centrální kategorii jsem označila slovem hodnota, dle mého názoru nejlépe
odpovídala výzkumné otázce – jak média informují o aukci Františka Kupky v Adolf Loos
Apartment and Gallery. V článcích jsem objevila n kolik hlavních myšlenek, které
popisovaly primárn obraz Tvar modré jako jedno z nejlepších abstraktních d l, které noviná i
velmi často spojovali i s hodnotnou investicí. Proto bych ráda uvedla na pravou míru, že
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označení, které jsem využila pro centrální kategorii, není myšleno pouze jako finanční kapitál.
M lo by být vnímáno jako kombinace investice, um lecké kvality a omezené nabídky, která
byla podle médií k dispozici v pr b hu aukce.
B hem výzkumu jsem stanovila t i kategorie, které se vztahovaly k mnou zvolené
centralní kategorii hodnota. První jsem nazvala um lecká kvalita a charakterizovaly ji
primárn články, které informovaly o významném výtvarném díle. Noviná i také primárn
psali o exkluzivit obrazu, který popisovali jako nejvýznamn jší české abstraktní dílo, které
pocházelo z autorova nejcen jšího období. Čtená m často zmiňovali, že se jedná o ikonický
p edm t, který na českém aukčním trhu historicky nem l svou konkurenci.
Jaké další informace z článk se vztahovaly k pojmu um lecká kvalita? Na výjimečný
status obrazu bylo poukazováno i prost ednictvím p edchozího majitele sbírky, kterým byl
významný prvorepublikový podnikatel Jind ich Waldes. Často byl v textech prezentován jeho
vztah k Františkovi Kupkovi, který byl na bázi p átelství i mecenášství. Obraz Tvar modré byl
díky své um lecké kvalit v textech hodnocen jako nejvýznamn jší dílo z Waldesovi sbírky.
Noviná i tak utvá eli p edstavu o um lecky kvalitním a hodnotném p edm tu.
Další vymezení v článcích, které bylo spjato s pojmem hodnota, jsem v textech
nazvala aukce. Noviná i popisovali pr b h p edaukční výstavy jako událost, která nabízela
k vid ní unikátní obraz Tvar modré. Úryvky kladly d raz na jedinečnou p íležitost si
prohlédnout voln dostupné dílo, jelikož se podle nich mohlo jednat o poslední možnost
vystavení obrazu pro ve ejnost. ůukci noviná i hodnotili jako prestižní událost, která zároveň
byla i první samostatou večerní aukcí Adolf Loos Apartment and Gallery. Významnost
události články zd razňovaly dramatickým soubojem, který se seb hl o výtvarné dílo Tvar
modré.
Poslední téma, které se objevovalo nap íč všemi články, byla finanční hodnota, čili
finance. Noviná i obraz popisovali jako dosud nejdražší dílo autora, které se v aukci zatím
objevilo u nás i celosv tov . Po prob hlé dražb se objevila zpráva o rekordní vydražené
částce ve všech médiích.
Pojem hodnota jsem rozklíčovala jako všudyp ítomný prvek ve všech analyzovaných
textech o aukci ůdolf Loos ůpartment and Gallery, a proto jsem jím označila centrální
kategorii.
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Aukce sbírky Františka Muziky
Centrální kategorii jsem označila pojmem výjimečnost, jelikož se v textech často
objevovaly výrazy či slovní spojení, které zd razňovaly jedinečnost um lecké sbírky.
V souvislosti s centrální kategorií jsem definovala t i pojmy, a to p íb h, událost a hodnota,
které se budu snažit níže více specifikovat.
Nejprve se zam ím na p íb h, který se v článcích soust edil na popis um lce a
p vodních majitel sbírky. Noviná i autora popisovali jako nejvýznamn jšího tv rce české
meziválečné avantgardy nebo jako respektovaného um lce u nás i v zahraničí. Unikátnost
obraz byla v článcích zd razňovaná pozitivním hodnocením, které se vyjad ovalo o dílech
jako o nejvýznamn jší autorov sbírce, jedinečné kolekci, unikátní n mecké sbírce nebo jako
o nejcenn jším pr ezu z jeho tvorby v období 50. a 60. let. P edchozím majitel m sbírky
manžel m Gerlinkovým byl v textech v nován rozsáhlý prostor, jejich setkání s Muzikou
bylo popisováno jako osudové st etnutí či jako uhranutí jeho tvorbou. Muzikovy obrazy
noviná i označovali za unikátní n meckou sbírku. Výjimečnost d l nebo autora byla v textech
dle mého názoru patrná z pozitivního hodnocení noviná .
Další termín, který jsem definovala v souvislosti s centrální kategorií, bylo označení
událost. V článcích byla zastoupena dv ma hlavními motivy, a to p edaukční výstavou a
aukcí. P edaukční výstava byla spojována s p edstavením mimo ádné nabídky od autora.
Média pak samotnou aukci označovala jako výjimečnou událost, která p edstavila na českém
aukčním trhu exkluzivní a neobvyklou sbírku od Františka Muziky. V tomto sm ru jsem
z článk vnímala nabídku d l za azených do aukce jako výjimečný aukční počin na českém
trhu.
Poslední vymezení, které se vázalo k centrální kategorii výzkumu, jsem označila jako
hodnota. V textech byl frekventovan kladen d raz na nejcenn jší obraz z dvanácti olej ,
který byl vystaven na prestižním veletrhu Bienale. V p ípad tohoto díla se nejednalo pouze o
jeho um leckou kvalitu, ale také bylo často spojováno s nejvyšší vyvolávací cenou z celé
sbírky. Tyto informace o obraze jsem rozklíčovala jako výjimečnou kvalitu um leckého
p edm tu. Sbírka byla v textech hodnocena jako ojedin lá sb ratelská a zároveň investiční
p íležitost, což podpo ilo její jedinečnost, neboli výjimečnost.
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Závěr
Cílem diplomové práce bylo provést kvalitativní obsahovou analýzu, která
zodpov d la, jak média informovala o t ech zvolených aukcích. Konkrétn se jedalo o aukci
sbírky rodiny Hascoe v Sotheby’s, o aukci díla Tvar modré v Adolf Loos Apartment and
Gallery a o aukci sbírky olej od Františka Muziky v Dorotheu. Pro pochopení aukčního trhu
jsem nejprve čtená e seznámila s historickým vývojem v zahraničí a v České republice.
Následn jsem se snažila o p iblížení mechanism aukční sín , popsání image instituce nebo
um lce. V kapitole P edstavení konkrétních aukčních síní jsem popsala fungování
analyzovaných aukčních dom , které jsem doplnila v kapitole P edstavení analyzovaných
aukcí o nabídku z mnou zvolených aukcí.
V druhé části diplomové práce jsem čtená m p íblížila principy kvalitativního
výzkumu a specifikovala jednotlivé části zakotvené teorie podle autor Anselma Strauss a
Juliet Corbinové. P ed praktickým provedením analýzy jsem definovala výzkumnou otázku
spolu s paradigmem, vymezila výzkumný materiál a stručn

popsala vytyčená média.

Kapitola Kvalitativní analýza se skládala z praktického provedení t í zakotvených teorií, u
nichž jsem se zam ila na otev ené, axiální a selektivní kódování, které jsem znázornila na
grafických modelech. Na záv r každé zakotvené teorie jsem určila centrální kategorii
výzkumu, která zasadila do kontextu konkrétní provedený kvalitativní výzkum.
Mediální obraz u výše popsaných aukcí byl velmi podobný, nicmén se vždy u každé
události odlišovala úst ední myšlenka, kterou byla konkrétní aukce v článcích zd razňovaná.
Všechny aukce byly zobrazovány jako výjimečné momenty, které nabízely na prodej
ojedin lé investiční p íležitosti. P vodní majitelé um leckých d l pat ili k témat m článk a
noviná i se u nich soust edili na vysv tlení jejich vztahu k autorovi. Investiční, neboli finanční
hodnota byla oblast, která spojovala všechny texty. Dále se články zam ovaly na p edaukční
výstavu a pr b h aukce. B hem analýzy t í jsem nezaznamenala výrazné rozdíly, které by
jednotlivé články o výše specifikovaných aukcích odlišovaly. Struktura text i zd razňované
informace byly podobného charakteru. Jedinou výjimkou byla aukce rodiny Hascoe, ve které
se noviná i mnohem více soust edili na zahraniční prost edí.
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Summary
The second part of the thesis describes theoretical basis of qualitative research and
defines each parts of grounded theory by Anselm Strauss and Juliet Corbin. In practical part
of analysis I define research issue, paradigm, research materials and describe selected media.
Chapter Qualitative analysis consists of three grounded theories and their coding stages are
called open coding, axial coding and selective coding. Each analysis is illustrated on a graphic
model.
Theoretical part consists of information about offer of analyzed auction houses. That
point on uniqueness of art pieces, previous oweners or marketing strategies. All these phases
are illustrated on graphic models and are identified by theoretical codes. Finally I describe
media image of analyzed auctions. Each grounded theory identifies theoretical code.
Media image of described auctions was similar but each auction differentiated
throught core idea. Auctions were visualised as unique moments, which offered unique
pieces. Journalists described former owners according to their relationship with artists.
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