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Posudek vedoucího práce: 
Tématem této práce není umělecké dílo, ani jeho soubor, ale umělec sám a jeho vzdělání. 
Práce je pak blíže soustředěna do druhé poloviny 16. století a do století sedmnáctého, 
konkrétně k osobě Federica Zuccariho, kjeho snahám o prohloubení vzdělání umělce i kjeho 
praktického přístupu k pedagogické činnosti. A tak se autorka zaměřila na dvě Akademie, kde 
Zuccari působil: na florentskou Accademia del Disegno, která byla vůbec první institucí 
tohoto typu, jejímž cílem bylo "uznání intelektuálního charakteru výtvarných umění a jejich 
zrovnoprávnění s ostatními vědami", a římskou Accademia di San Lucca. Federico Zuccari 
nebyl pouze pasivním členem těchto Akademií, ale snažil se svými návrhy prohloubit, ba 
dokonce v mnohém i změnit výchovu mladých umělců. A tak ve Florencii vznikly jeho 
poznámky k Vasariho pravidlům a v Římě, kde se stal jejím ředitelem, sestavil i pravidla 
zdejší Akademie. V prvním případě autorka pečlivě porovnala text Vasariho a Zuccariho 
poznámek a konstatovala, že jeho návrhy nebyly uplatněny v praxi v počátcích florentské 
Akademie, ale přesto podle ní "jsou tvořena provázeným systémem několika hesel" 
(samostatná domácí práce ajejí hodnocení, teoretické základy výtvarných umění a motivace), 
které jsou základem pro další poznání, že výtvarná umění nejsou jen řemeslem, ale vědou. -
Pro římskou Akademii pak Zuccari vypracoval podrobná pravidla. Autorka pak provedla 
pečlivé srovnání pravidel pro obě tyto Akademie, což je hlavní přínos její práce. 
Dále se v kapitole "Zuccariho školy umění" zabývala jeho pokusy o vytvoření vlastních škol 
ve svých domech ve Florencii a v Římě, poté co jeho úsilí ve veřejné římské Akademii 
vycházelo naprázdno. Nakonec připojila kapitolu, v níž se podrobně zabývala konvolutem 
kreseb Federica Zuccariho, ilustrující život jeho bratra Taddea. Kresby mají pravděpodobně 
didaktický charakter a byly asi studiemi pro budoucí fresky v jednom z malířových domů jako 
součást výzdoby s promyšlenou ikonografií. 

V celkovém hodnocení lze konstatovat, že předkládaná práce je dobře zpracovaným tématem, 
kdy autorka využila svých studií v Itálii, aby tak dosáhla na literaturu, která není v českých 
knihovnách. Pojednala tak téma neobvyklé pro české prostředí, o to více ceněné. Soustředila 
se na texty Federica Zuccariho, z nichž odvodila jeho přístupy k výuce a také je zhodnotila. 
Tím správně vyčerpala jádro svého tématu. - Pokud bychom měli něco v této práci vytknout, 
tak jenom jednotlivosti. Přehled života a díla autorka převzala z poněkud zastaralého Thieme
Beckera, i když znala i velkou poslední monografií z pera Acidini Lucchinat. V některých 
popisech událostí mohla být přesnější: Federico byl určitě dvakrát v Benátkách, proto by stálo 
za to uvést data těchto pobytů. - Důležitým stupněm pedagogické činnosti Federica byly i 
připravované školy v jeho domech ve Florencii a v Římě, jejichž význam jako ateliéru 
podtrhovala i výzdoba s vypracovaným ikonografickým programem. Jelikož k němu patří 
pravděpodobně i obsáhle popisované kresby ze života Taddea, neškodilo by alespoň naznačit 
další náměty výzdoby těchto domů, přestože je to další složitá kapitola, rovněž vícekrát 
publikovaná. - Tyto detaily v kritice a další náměty ovšem nijak nezakryjí kvality této práce, 
a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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