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Práce	Matěje	Forejta	je	věnována	fascinujícímu	tématu	kruhových	maleb	–	panoramatům.	

Panorama	 v	tomto	 textu	 není	 pouhým	 imersivním	 obrazem,	 ale	 médiem,	

zprostředkovatelem	 ideového	 konceptu,	 nositelem	 jasného	 poselství	 a	 zástupcem	

dominantního	 diskursu.	 Forejt	 si	 dané	 téma	 velmi	 vhodně	 omezuje,	 a	 to	 na	 jeden	

specifický	žánr,	na	panorama	„emancipačně-vlastenecké“.	Tento	krok	mu	tak	dovolí	nejen	

přinést	 originální	 koncepci	 a	 definici	 tohoto	 žánru,	 ale	 i	 vykročit	 mimo	 dosavadní	

literaturu,	vyhnout	se	shrnutí	již	existujících	publikací	a	známých	informací.	Za	prací	stojí	

větší	intelektuální	gesto,	než	by	se	na	první	pohled	mohlo	zdát	–	autor	se	doslova	vydává	

na	cestu	po	různých	středoevropských	panoramatech,	aby	našel	ta	vhodná,	jež	podpoří	

jeho	 definici,	 respektive	 mu	 ji	 vůbec	 umožní	 vytvořit	 (nachází	 je	 na	 příkladech	

panoramatu	panoramatu	bitvy	u	Racławic	ve	Vratislavi,	panoramatu	bitvy	na	Bergiselu	v	

Innsbrucku,	 panoramatu	 selské	 války	 u	 obce	 Bad	 Frankenhausen).	 Vlastní	 putování	 a	

hledání	se	tak	vpisuje	výrazně	do	textu	a	dovoluje	mu	něco,	co	lze	u	většiny	prací	jen	těžko	

hledat	–	osobní	tón,	zkušenost	a	prožitek.	Jako	školitelka	i	čtenářka	si	velice	cením	tohoto	

vlastního	hlasu,	který	je	nejvýraznější	v	úvodních	a	závěrečných	pasážích	práce,	v	„těle“	

textu	je	však	neustále	přítomný	pod	povrchem.	Text	je	čtivý,	místy	až	napínavý,	aniž	by	

mu	to	ubíralo	na	faktografické	hutnosti.		

Sledování	 čtyř	 evropských	 panoramat,	 jejich	 geneze,	 podoby	 a	 vývoje,	 jako	 příkladů	

emancipačně-vlasteneckých	 panoramat	má	 však	 ještě	 jednu	 podstatnou	 rovinu,	 jež	 je	

jednak	současná,	jednak	vychází	z	druhé	kvalifikace	Matěje	Forejta	–	rovinu	kurátorskou.	

V	jistých	 fázích	 textu	 se	 tak	 z	návštěvníka	 a	 historika	 stává	 kurátor,	 který	 zhodnocuje	

aktuální	 způsoby	 vystavování	 kruhových	 maleb,	 jejich	 prezentaci,	 re-formulování	

historických	 témat	 v	 současnosti,	 jejich	 výklad,	 ale	 i	 zapojování	 nových	 i	 starých	

technologií	 do	 expozice.	 Historická	 a	 kurátorská	 perspektiva	 pak	 míří	 k	jádru	 práce,	

kterým	 je	 kritický	pohled	na	pražské	Maroldovo	panorama	bitvy	U	Lipan.	Opět	 je	 zde	

představen	původ	panoramatu	a	kontexty	jeho	vzniku,	stejně	jako	to,	proč	se	postupně	

začíná	 vymykat	 hrdě	 emancipačně-vlastenecké	 funkci,	 odumírá	 a	 stává	 se	 „nemrtvým	



médiem“,	 jak	 trefně	 poznamenává	 Forejt.	 Práce	 tak	 směřuje	 k	pohledu	 na	 naši	 vlastní	

historii	 a	 proměnlivou	národní	 identitu,	 jež	 je	 panoramatem	mediována.	 Cenné	 je	pak	

nejen	nahlédnutí	na	to,	jak	by	bylo	možné	s	touto	expozicí	pracovat,	aby	se	opět	zařadilo	

mezi	„živé“	monumenty,	ale	i	teoretická	redefinice	žánru	panoramatu,	která	nás	provázela	

od	 začátku	 práce	 (tedy	 zejména	 to,	 k	jakým	 aktualizacím	 v	současných	 panoramatech	

dochází).	Práce	tak	završuje	uvažování	o	panoramatu	jako	velmi	specifickém	médiu,	jež	je	

stále	 hodno	 pozornosti	 a	může	 sloužit	 jako	 kritický	 pramen	 k	čtení	 vlastní	 (mediální)	

historie.	Zároveň	stojí	na	pomezí	mezi	novými	a	starými	médii,	lze	jej	oživit	virtuálními	a	

digitálními	technologiemi	a	nemusí	se	stát	pouze	archaickou	zkamenělinou	v	dějinách	a	

archeologii	médií.	

Čistě	z	mého	pohledu	–	zejména	z	mně	vlastní	perspektivy	teorie	médií	–	bych	uvítala,	

kdyby	se	ke	zmiňovaným	textovým	 liniím	přidala	silněji	 ještě	 linie	 teoretická,	která	by	

posunula	sledované	téma	do	abstraktnější	a	obecnější	roviny.	Nemyslím	tím	pouze	využití	

teorií	 vázaných	na	obraz,	 ale	například	 i	 vystavování	umění.	Tak	by	 se	nejen	upevnily	

v	textu	 představené	 hypotézy,	 ale	 práce	 by	 byla	 taktéž	 rozsáhlejší,	 jak	 bývá	 na	 naší	

katedře	zvykem.	Je	však	třeba	říci,	že	Matěj	Forejt	rozhodně	splnil	požadavky	kladené	na	

diplomovou	 práci,	 přičemž	 její	 cíl	 se	 nachází	 na	 průsečíku	 nově	 definovaného	 žánru	

panoramatické	 malby,	 historického	 výzkumu	 a	 současné	 kurátorské	 perspektivy.	

Představil	 zde	 své	 četné	 znalosti	 z	historie	 (nejen)	 panoramatu,	 citlivou	 práci	

s	rozdílnými	národními	identitami	a	propojováním	různých	historických	období.	Dokázal	

schopnost	 archivní	 badatelské	 práce,	 jakož	 i	 práce	 s	teoretickou	 literaturou,	 logické	 a	

systematické	myšlení,	přesnost	formulace,	ale	i	jazykovou	a	stylistickou	vytříbenost.	Práci	

velmi	 ráda	 doporučuji	 k	obhajobě,	 Matějovi	 děkuji	 za	 zpříjemnění	 letních	 měsíců,	 za	

podnětnou	četbu,	jakož	i	za	četné	inspirace	na	budoucí	možné	výlety	a	navrhuji	hodnocení	

výborně.	
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