
Posudek diplomové práce 
KATEŘINA VÍTOVÁ 
Vliv Federica Zuccariho na výchovu umělce v Itálii na konci 16. a v 17. století 

Předkládaná diplomová práce Kateřiny Vítové již svým tématem rozhodně nepatří 
mezi práce standardní. Snad nejlépe ji lze charakterizovat jako rozbor jedné 
významné kapitoly z dějin evropské "umělecké pedagogiky" (Kunstpedagogik, Art 
Education) a jako taková se značně vymyká z běžné domácí uměleckohistorické 
produkce; navíc proto, že jejím předmětem je pedagocká teorie a praxe umělce 
italského - a to Federica Zuccariho (l540?-1609). 

Vlastnímu rozboru tohoto problému předcházejí čtyři kapitoly: Literární činnost 
Federica Zuccariho (s. 7-9), FZ a disegno (s. 10-14), Preakademické vzdělávání 
umělců (s. 15-17) a Akademie obecně (s. 18-19). Ty tvoří nezbytné předpolí kapitol 
věnovaných Florencii (s. 20-33) a Římu (s. 34-49). Diplomantka zde nabízí 
spolehlivé, ale podle mého názoru až příliš stručné shrnutí poznatků o umělecké 
výchově umělců v těchto dvou městech a nepodává hlubší a struktovanější analýzu 
této problematiky, která se recentně stala předmětem bohatého a rozvětveného bádání, 
které však v této diplomové práci často není citováno a natož pak kriticky zohledněno. 

Karen-Edis Barzman, The Florentine Academy and the Early Modem State: The Discipline oj Disegno, 
Cambridge 2000 (a starší studie téže autorky). - Zygmunt WazbilÍski, L'Academia Medicea del 
Disegno a Firenze nel Cinquecento: Idea e istituzione, Firenze 1987 (a starší studie téhož autora). -
K uměleckým akademiím obecně a s bohatou bibliografií: Humphrey Wine, Academy, in: The 
Dictionary oj Art, ed. Jane Turner, London-New York 1996, T, s. 101-109. - Michael W. Cole, 
Akademie, in: Metzler Lexikon Kunstwissenschajt: Ideen. Methode. Begrif.fe. ed. Ulrich Pfisterer, 
Stuttgart-Weimar 2003, s. 6-9. 

Předložená práce se podle mého názoru příliš koncentruje na osobu Federica 
Zuccariho a opomíjí širší sociální a intelektuální kontext analyzované problematiky, 
jak je to zjevné především v krátké kapitole věnované otázce disegno (s. 10-14). 

Wolfgang Kemp, Disegno: Beitrage zur Geschichte des Begriffs zwischen 1547 und 1607, Marburger 
lahrbuchfo.r Kunstwissenschajt, XIX, 1974, s. 219-240. - Karen-Edis Barzman, Perception, 
Knowledge, and the Theory of Disegno in Sixteenth-Century Florence, in: From Studio to Studiolo: 
Florentine Drajtsmanship under the First Medici Dukes, ed. Larry J. Feinberg, kat. výst.Seattle 1991, 
s. 37-48. - Zygmunt WazbilÍski, Diegno w te~)fii artystycznej XVI wieku: Italie, in: Disegno: rysunek u 
zrodel sztuki nowozytnej, ed. TJ. Zuchowsklé.:, TorulÍ 2001, s. 2001, s. 85-101. - Valeska von der 
Rosen, Disegno e colore, in: Metzler Lexikon, s. 71-73 (s další bibliografií). 
K výchově umělců alespoň: Children oj Mercury: The Education oj Artists in the Sixteenth and 
Deventeenth Centuries, kat. výst., Providence, Rl, 1984. - Alessandro Conti, Das Weg des Kiinstlers: 
Vom Handwerker zum Virtuosen, Berlin 1998. 

Na druhé straně je třeba konstatovat, že předložená diplomová práce spolehlivě 
rekapituluje problematiku Zuccariho podílu na formulování pravidel akademie ve 
Florencii a Akademie sv. Lukáše v Římě. Nesmírně cenné a novátorské pak je 
"Srovnání florentských a římských pravidel" na s. 50-55 - problamatika, kterou se 
poředtím zabýval pouze Wolfram Prinz, Gli Statuti .... rcit. v dipl. prácil. Více 
pozornosrti by však zasloužilka studie Steffi Roettgen, Der MaIer als Principe: 
Realitat, Hintergrund und Wirkung von Zuccaros akademischem Programm, 
Romischťs lahrbuch der Bibliotheca Hertziana, XXXII, 1997/98 119991 = Der Maier 
Federico Zuccari: Ein romischer Virtuoso von europdischen Ruhm, s. 295-299. 
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VeImi vhodné a přínosné je také zařazení kapitoly "Život Taddea Zuccariho jako vzor 
pro mladé studenty umění" (s. 60-73), kde jsou tyto kresby konfrontovány s názory 
Fererica Zuccariho na výchovu mladých umělců. Diplomantka zde mmj. zvažuje 
dosud nevyřešenou otázku funkce a určení tohoto ikonograficky unikátního cyklu 
dvaceti kreseb z let 1575-79. Zde by si z hlediska narratologie snad zasloužila větší 
pozornost otázka směru koncepce" vyprávění" (zleva doprava / zprava doleva - viz 
obr. 16 a s. 67-68), který by mohla přinést nový vhled do koncepce tohoto cyklu. 

Proto, ačkoliv se nemohu ubránit pocitu, že problematika zucariovské pedagogiky by 
si zasloužila širší kontextualizaci, považuji diplomovou práci Kateřiny Vítové za 
solidně připravenou a velmi dobře zpracovanou a rozhodně ji doporučuji k obhajobě. 
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prof. PhDr. Lubomír Kone(5.vný 
(19. září 2008) 

N.B.- obr. 22: Velmi prob' lcká kresba, nyní většinou připisovaná Bartolomeovi 
Passarotimu, ale také Lucciovi Masarimu. Viz Lubomír Konečný, Ještě k autorství 
údajné Michelangelovy kresby v Brně, Opuscula Historiae Artium, F 42, XLVII, 
1998, s. 97, pozn. 29. 


