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Posudek diplomové práce 

Diplomová práce Zdeňka Munzara je členěna do čtyř kapitol. První kapitola - následující po 
Předmluvě, která osvětluje návaznost předloženého textu na takřečenou senátní výstavu 
"Albrecht z Valdštejna a jeho doba" v roce 2007 - se věnuje knižní kultuře počátku 17. 
století, zejména nakladatelské úloze Frankfurtu/M. a soudobým grafickým technikám (s. 11-
17). Jde o stručný a povšechný přehled stylových proměn barokní knihy a barokní grafiky, 
který, tak jak je koncipován, s vlastním tématem víceméně nesouvisí. O to více postrádám 
alespoň rudimentálně osvědčenou znalost funkcí, žánrů, vydavatelských a distribučních forem 
publicistické literatury třicetileté války - vždyť jednolisty, brožované novinové letáky a 
koneckonců i oficiální theatra tvořily soubor pramenů, o něž se diplomant při sběru 

Valdštejnových portrétů opíral. Snad nejlepší vhled do této teorie a praxe poskytuje 
Bilderpublizistik der fruhen Neuzeit Michaela Schillinga (Tlibingen 1990), který zde však 
citován není. 

Nejrozsáhlejší kapitola diplomové práce je v pořadí druhá (18-72). Věnuje se vojenským a 
politicko hospodářským aktivitám Albrechta z Valdštejna. Protože však s tématem také přímo 
nesouvisí a má jen ilustrační ráz, považuji její rozsah, tvořící asi 60% diplomové práce, za 
nepřiměřeně nadměrný. Z tohoto důvodu druhou kapitolu neposuzuji. 

Meritum diplomové práce tvoří kapitoly třetí a čtvrtá (73-107). Pojednávají o zobrazovací 
tradici chebské vraždy i o typologii Valdštejnova portrétu. Jde o stylisticky mírně upravený 
přetisk diplomantova příspěvku Vyobrazení Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna na 
rytinách 17. století a staré tisky valdštejnské doby, nejen z knihovny Vojenského historického 
ústavu. Příspěvek, psaný ve spolupráci s Tomášem Kykalem a Michalem Hokynkem, byl 
publikován na s. 354 - 363 rozsáhlého sborníku Valdštejn. Albrecht z Vald§tejna - lnter arm a 
silent musae?, který v roce 2007 vydali editoři Eliška Fučíková a Ladislav Čepička. 

Diplomant přirozeně tuto skutečnost nezamlčuje a v poznámce 2 Předmluvy uvádí, že je "z 
cca 80% i autorem výsledného textu [sborníku]. Z tohoto důvodu přejímám některé pasáže 
původního článku doslovně" (8). S ohledem na autorskoprávní ochranu duševního vlastnictví 
a etiku vědecké práce bych však pod čarou uvítal diplomantův dovětek, že k převzetí textu 
publikovaného ve valdštejnském sborníku získal souhlas jak obou spoluautorů, tak dalších 
majitelů vydavatelských práv (Academia, Fučíková-Čepička). Právně závazný charakter 
diplomové práce by si to jistě zasloužil, zvláště když diplomant 11. dubna 2009 podpisem 
potvrdil, že ji "zpracoval samostatně". 

Nelze upřít, že už sborníkový příspěvek z roku 2007 představuje pozoruhodný vhled do 
typologie pozdně manýristické a raně barokní portrétní rytiny. Za přínosné považuji zejména 



užití digitálních průmětů pro atribuci zobrazené osoby, dataci vzniku grafického díla i pro 
filiaci portrétních a kostýmních prvků (lsselburg - Furck - Kilian). Vazbu mezi malovanými 
portréty Valdštejna jakožto předlohami a odvozenou reprodukční grafikou je tudíž možno 
považovat za prokázanou. V tomto ohledu oceňuji nápadité a přesvědčující filiační stemma na 
s. 130. Údaje o závislosti grafiky na malbě by však bylo vhodné zobecnit ještě několika 
jinými příklady (Walterův jezdecký portrét Gustava II. Adolfa v rytecké tradici Merianů?). 

Závěrečná, šestá kapitola (127-132) je napsána s akribií badatele, jenž se dané problematice 
věnuje soustavně delší dobu. Uměnovědné závěry byly a budou odbornými kruhy jistěže 
přijaty (zejména postřeh, že kopisté uplatňovali subjektivní hlediska konfese, módy či 

životního stylu). V souvislosti s tím mohlo však být věnováno více pozornosti funkci díla a 
jeho směřování do určitého sociálního nebo konfesijního prostředí. Přílohy Merianova 
Theatra nebo Lundorpova Lorbeerkrantzu si s ohledem na postavení nakladatelů i "oficiální" 
charakter obou publikací vyžadovaly preciznější dokumentární přípravu kreslířů nežli 
anonymní letáky typu Eigentliche Vorbildung, které postupně zlidovovaly a v žánru 
kramářských písní nakonec zplaněly. Nezodpovězenou zůstala též otázka, zda vůbec a jak se 
valdštejnské látky zhostili domácí autoři a grafické ateliéry 17. a 18. století (ideologický filtr 
ve Weingartenově Furst en-Spiegel 1673, ve Voigtových Effigies 1173 nebo v Pelc10vých 
Abbildungen 1773). 

Vítaný je ovšem fakt, že oproti sborníkovému příspěvku, který eviduje pouze 11 grafik, 
přináší pátá, soupisová kapitola diplomové práce (108-126) už 21 položek. Diplomant píše, že 
"základní přehled valdštejnské ikonografie byl převzat z výchozí literatury k danému tématu" 
(12) a v souvislosti s tím cituje Murrovy Beitrdge zur Geschichte des dreissigjdhrigen 
Krieges z roku 1790. Označuje je za ,jedinou dosavadní publikaci zabývající se též 
problematikou valdštejnské ikonografie" (8). U daného tématu však kromě citovaného Murra 
zásadně postrádám dvě nejzákladnější a dosud nepřekonaná kompendia Wilhelma E. 
Drugulina, a to Allgemeiner Portrdt-Katalog (Leipzig 1860), který ve 2. svazku publikuje 12 
valdštejnsian, a Historischer Bilderatlas (Leipzig 1867), evidující některé letákové jednolisty 
o Valdštejnovi. I kdyby Drugulin přinášel jen to, co diplomant už zjistil vlastní heuristikou, 
bylo by vhodné tato kompendia citovat, tak jako to dodnes činí všechny standardní katalogy 
(a nejen výstavní) daného žánru. Z neznámých příčin není v diplomové práci citován ani pátý 
díl Bibliografie české historie z roku 1912, v němž Čeněk Zíbrt shromáždil na 150 položek 
soudobých i mladších Valdštejnových portrétů jakož i vyobrazení jeho smrti. Konfrontace 
zmiňovaných příruček s dnešním stavem bádání by totiž ukázala, kam až postoupila současná 
heuristika, a Zíbrtův přehled mladších ocelorytů a litografií by diplomantovi mohl otevřít 
cestu ke krátkému exkurzu, jak historický mědiryt ožíval v mladších, romantizujících 
(národoveckých) nápodobách. Drugulina i Zíbrta však nenacházím ani v citačním aparátu 
sborníkové stati z roku 2007. 

Diplomant ve srovnání s rokem 2007 sice heuristickou základnu rozšířil, ale při konfrontaci 
s nevyužitou bibliografickou literaturou lze předpokládat, že jde o soupis prozatím neúplný 
(tím spíše a právě proto, že se neomezuje pouze na fond VHÚ). Rezervy budou zřejmě 
v evidenci knižních portrétů publikovaných během 30. a 40. let 17. století i později, např. 
Zíbrt III. 11568, 11616, 12279 aj. Chybí také zajímavý Zíbrtův nález, patrně z Knihovny 
Národního muzea, The relation oj the death oj the great generalissimo ... the duke oj 
Mekleburg. Fridland, Sagan (London 1634) s vyobrazením, viz Zíbrt V. 13482 a 13612. 
Z tohoto důvodu se diplomantovo prohlášení, že "vypracovaný soupis mědirytů ... je dosud 
nejkompletnějším přehledem těchto prací" (127), jeví jako předčasné. 



Krom toho je soupis portrétů málo dostatečný z hlediska bibliografie. Struktura i text hesel 
z roku 2007 zůstaly totiž zachovány, ovšem co bylo vhodné pro starší sborníkovou stať, nelze 
považovat za závěrečnou prezentaci studia knihovnictví. Vyjdu-li z přiloženého Zadání 
diplomové práce, měly zde být použity "příslušné národní retrospektivní bibliografie" a "k 
jednotlivým záznamům soupisu by měl být připojen komentář, objasňující souvislost díla se 
zpracovávaným tématem". Tyto doplňky zpracovány nově nebyly, ač není nic snazšího než 
kupříkladu verifikace germanik ve VDI7. Dále chybějí kupříkladu signatury exemplářů, 
s nimiž diplomant pracoval, a knižní zdroje portrétů jsou uvedeny v jakési zkrácené podobě 
pod čarou a místo či letopočet jejich vydání si zájemce musí dohledat v Použité literatuře a 
pramenech. Jen na okraj dodávám, že Bellus (110) a Londorpius (125) je jedna a táž osoba
pseudonym a občanské jméno Lundorp nejsou spojeny ani v Použité literatuře (133 a 137). 

Diplomant s ohledem na Zadání diplomové práce nezpracoval dále "soupisy tisků a ilustrací 
korespondujících s vymezeným tématem". Jakkoli lze o kvantitativní náročnosti tohoto úkolu 
diskutovat, ani v poznámce pod čarou jsem nenašel důvod, proč k odchylce od Zadání došlo. 
V tomto ohledu diplomant, který čtenáře na 54 stranách sice poučilo Valdštejnově životopisu, 
nad příspěvek z roku 2007 ke škodě věci nepokročil a koincidenci obrazu a textu ponechal 
stranou úplně. Jako příklad postačí uvést položku č. 11 (Daniel Mannasser), mimochodem 
lept a nikoli mědiryt, u níž není reprodukována ani komentována spodní, textová část letáku 
se soudobým popisem chebské vraždy. 

Hlavní problém spatřuji tedy v tom, že předloženou diplomovou prací nebyl naplněn její 
záměr - totiž na uměnovědně (a docela zajímavě) orientovaném tématu multidisciplinárně 
prezentovat i poznatky knihovnictví, knihovědy, bibliografie a koneckonců i literární historie. 
Pracovalo se tu dle mého názoru poměrně rychle takřka mechanickým převzetím starší, jen 
málo inovované stati. Nově dodaný Valdštejnův životopis je v tomto kontextu zbytečně 
rozsáhlý a spíše by se hodil do časopisu Dějiny a současnost. Zbylých 40% (či ještě méně, 
neboť je třeba odpočítat asi 50 obrázků, místy až půl stranných) reflektuje s výše uvedenými 
výhradami jen část Zadání, a nadto ještě metodou a reáliemi, které jen stěží splňují požadavky 
kladené na diplomanta ÚISK. Z tohoto důvodu diplomovou práci nehodnotím a navrhuji ji 
vrátit k přepracování. 
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V Praze dne 11. května doc. dr. Petr Voit, CSc. 


