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Předkládaná diplomová práce, Recepce japonského umění v českém malířství a grafice, zpracovává 
téma, které v naší uměnovědě nebylo doposud zevrubně pojednáno. Autorka přitom vycházela z části své práce, 
kterou předložila již v září 2007, tehdy ovšem bylo toto téma jen jednou kapitolou celé diplomové práce. Nyní si 
vybrala pouze vlivy japonského umění a ty dále výrazně propracovala a prohloubila. 

Stať diplomantka rozdělila do šestnácti celků, rámovaných úvodem a závěrem. První tři kapitoly, jak je 
poznamenáno v úvodu, jsou věnovány vykreslení doby o které práce pojednává. V prvních dvou kapitolách se 
věnuje literatuře dostupné v knihovně Vojty Náprstka a přispěvatelům do fondů Náprstkova muzea. Jako druhé 
zastavení diplomantka vybírá Sigismunda Boušku, jednoho z prvních českých sběratelů japonské grafiky a jeho 
významnou sbírku dřevořezů. Věnuje se Josefu Váchalovi, jakožto významnému představiteli dřevořezové 
tvorby u nás. V dalším oddíle se zaměřuje na okruh Julia Zeyera a Zdenky Braunerové, kteří oba patřili 
k významným japanofilům doby. Od nich se čtenář dostává k otázce obchodu s asijským zbožím u nás. Těchto 
prvních šest kapitol bychom mohli souhrnně nazvat nastínění počátků zájmu o japonské umění, kdy se autorka 
věnuje především sběratelským aktivitám a možným zdrojům japonského umění v Čechách a na Moravě. 

V následujících kapitolách je čtenář seznámen již na konkrétních příkladech s jednotlivými okruhy 
"vlivů" japonského umění. Je zmíněna východoasijská kaligrafie, vliv japonské grafiky na plakátovou tvorbu 
přelomu století nebo na knižní ilustraci a ex libris, kde se intimita některých japonských námětů mohla projevit 
jednodušeji. Větší oddíl je věnován také významnému představiteli hlubokého zájmu o principy dřevořezu, 
Emilu Orlikovi. Zjiné strany autorka zpracovává a rozšifrovává japonské vlivy u několika autorů, u kterých je 
na první pohled nerozeznáme, přesto by ale podobné umělecké nazírání nemohlo vzniknout bez aspoň 
zprostředkované znalosti japonské malířské kompozice. Je nepochybné, že v českém prostředí byly některé nové 
podněty přebírány zprostředkovaně, většinou od francouzských malířů,kteří měli při studiu japonského umění 
daleko větší možnosti. Sem by bylo dobré zařadit i některé podněty, které z japonského umění vstřebává Václav 
Špála. Další kapitolu věnuje Petřinová dvěma významným japonským představitelům japonské plebejské školy 
ukijoe, tedy Utamarovi a Hokusaiovi, jejichž grafiky nepochybně silně zapůsobily na generaci francouzských 
impresionistů. Stejní autoři pak samozřejmě ovlivňovali i české prostředí, jak diplomantka uvádí v příkladech 
Hofbauerových děl a skicáře Zdenky Braunerové. 

V závěrečné kapitole se diplomantka obrací k tématu z poněkud jiného úhlu a věnuje se otázkám motivů 
asijského umění v českém výtvarném uměnLVěnuje se některým poněkud náhodně vybraným "exotismům", 
jako například hmyz, kohouti, vodopády, déšť sníh, vodní vlna, vějíř, kimono ajiné. V této kapitole vybírá jen 
některé náměty a ty mapuje v tvorbě 
několika našich malířů, především v díle Orlikově, Preissigově, Hofbauerově a Švabinském. 

V celé práci Patřinová dokazuje, že zvládá pracovat z odbornou literaturou a poznatky takto získané 
dokáže zpracovat v jednotlivých jistě ne náhodně vybraných kapitolách. Na rozdíl od práce předložené v září 
najdeme jasnou linii, ze které autorka vychází a také členění práce je jasné a srozumitelné. Práci výrazně 
pomohlo zúžení tématu a propracování některých klíčových momentů vývoje japonismů u nás. Autorka značně 
rozšířila některé kapitoly, připravila pro ně dostatek fotodokumentace a identifikovala celou řadu děl se zjevným 
japonským vlivem, které doplnila komparačním materiálem. Velmi podnětné jsou kapitoly věnované méně 
patrným japonským vlivům, které malíři přebírali možná nevědomky díky znalosti většinou francouzské soudobé 
tvorby, i když ryze japonskou cestu ovlivňování podobných kompozic můžeme konstatovat jen s výhradami. 
Snad proto by další studium těchto námětů mělo pokračovat i v budoucnu. 

Poněkud problematičtěji se autorka vypořádala se závěrečnou kapitolou, které uškodilo zeštíhlení pouze 
do několika předem vytipovaných témat. Proč si autorky vybrala právě je a proč svoji osu práce věnovanou 
především jednotlivým autorům, doplnila pohledem opačným není ze závěru práce zcela jasné a škodí celkové 
osnově jinak vcelku vyváženého díla. Celé práci také poněkud uškodila absence jasné a vyrovnané osy práce, 
neboť autorka skládá celek z jednotlivých segmentů, ale ne vždy tyto segmenty jasně propojuje. 

Na závěr bych ještě rád apeloval na autorku, aby důsledně dodržovala správné skloňování především 
japonských jmen, tak jak si to vyžadují pravidla českého pravopisu. Rovněž by dle mého soudu měla nazývat 
japonské umělecké předměty správnými českými ekvivalenty, jako například u obrázku č. 41, kdy by správná 
popiska měla znít: Japonská mečová záštita, cuba, nikoli japonská kovová spona. 

Přes některé mé drobné výhrady se domnívám, že předkládaná práce Alžběty Petřinové splňuje základní kritéria 
diplomové práce a doporučujiji k obhajobě. 


