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Cíl práce: 
Hlavním cílem předkládané práce bylo v kontextu soudobého čtenářského zájmu 

zachytit historicky i literárně velmi atraktivní osobnost Albrechta Eusebia z Valdštejna. 
Základem měla být ikonografická analýza portrétů Albrechta Eusebia z Valdštejna provedcná 
metodou de visu v historickém fondu Vojenského historického ústavu (dále jen VHÚ). 

Shoda se zadáním magisterského úkolu a struktura práce: 
Předkládaná magisterská práce patří k tomu druhu prací, které rozvíjejí mezioborová 

zkoumán í a prolínaj í metody uměnovědného zkoumání s kn ihovědou a knihovnictvím. Práce 
má jistě potenciál aspirovat na nej lepší ohodnocení, nicméně v předložené formě tomu tak 
bohužel není. Za největší problémy, které mne vedou k doporučení předloženou magisterskou 
práci vrátit k dopracování, považuji nevyřešenou otázku spoluautorství z větší části doslovně 
převzaté statě ze sborníku a nedodržení části Zadání diplomového úkolu. Proto další problémy 
textu včetnč řady gramatických chyb v tomto posudku nehodnotím a neuvažuj i. 

Výstava "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" uskutečněná v roce 2007 přinesla autorovi 
předkládané práce odbornou výzvu, jej íž výsledky pak byly publikovány ve sborníku prací 
nazvaném Vald.~tejn. Albrecht z Vald\:tejna. Intel' anna silent mlfsae: (Praha, Academia 
2007). Text publikované studie se měl stát jakýmsi pomyslným odrazovým mlIstkem 
k širšímu pojetí a doplnění již stávajících poznatklI a práce na tématu, kterou v její souvislosti 
započal, mčla být dále rozvíjena a doplňována. Nicméně považuj i za velmi nešťastné 
doslovné převzetí celých pasáží a stran textu sborníkového textu, navíc, pokud se na jej ím 
vzniku podíleli další spoluautoři. Autor předkládané práce byl před jejím odevzdáním 
nčkolikrát dúrazně upozorněn, že je více než nutné, aby přesně a jasně specifikoval podíl 
jednotlivých osob podílejících se na vzniku studie, která byla publikována ve sborníku prací 
k již výše uvedené výstavě a navíc, že je neúnosné, doslovné přej ímání téměř celého textu 
studie. Vysvčtlení, které se nakonec v práci samé objevilo, že diplomant je z cca 80% autorem 
výsledného textu studie, považuji za zcela nedostatečné. Další tvrzení "Kromě popisovaného 
pří.\pěvku jsem pro tento sborník dále zpracoval přes třicet katalogových hesel a vedl Cl 

koordinoval tým, který pro publikaci vytvořil jmenný a místní rejstNk. Mimo to jsem 
v několika případech asistoval PhDr. C'epičkovi při práci editora." je sice o nčco přesnější a 
uváděná činnost chvályhodná, ale autorství sporné statě také blíže nespecifikuje. Navíc 
uvedené tvrzení a použité jednotné číslo "kromě popisovaného pří.\pěvku jsem .. , dále 
zpracoval" je velmi nepřesné, neboť jsou ve sborníku uváděni další dva spoluautoři a tím se 
opět vracíme k prvotnímu požadavku přesného vymezení a specifikace jejich rolí. 

Zadaná magisterská práce měla obsahovat tři hlavní části zabývající se postupně osobností 
Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna, ikonografickou analýzou konkrétních portrétú 
jmenovaného a soupisem tiskli a ilustrací korespondujících s vymezeným tématem. 



Úkolem první části bylo nastínit v historických souvislostech osobnost Albrechta Václava 
Eusebia z Valdštejna a literární produkci s ním spojenou. Pozornost mčla být včnována i 
dobové publ icistice a rytinám. Předmětem zájmu autora měly být veškeré Valdštejnovy 
aktivity (obchodní, diplomatické, vojenské). Samostatná část mčla být věnována odrazu 
Valdštejnovy násilné smlii v literatuře i obraze 17. a 18. století." Jinak řečeno, ValdštejnLlv 
životopis mčl představit tuto osobnost po všech stránkách, ale hlavně bylo jeho úkolem uvést 
jednotlivé portréty a tisky do souvislosti s jednotlivými etapami Valdštejnova života. 
Předložený text však tento záměr nenaplnil. Naopak, jedná se o zcela solitérní záležitost, která 
na str. 18-72 předkládané práce představuje Albtrechta z Valdštejna převážně jako válečníka a 
popisuje jeho účast a púsobení na soudobých světových bojištích. Tyto informace často 
zabíhají do velkých podrobností, které nemají přímou souvislost se zaměřením předkládané 
práce. Ikonografický rozbor je proveden na str. 73-107 a přímo v textu je doprovázen 
ilustracemi. Je možné jej označit za přínosný, nicméně zde narážíme na již výše zmiiíovaný 
problém spoluautorství, který je o to závažnější, že právě tato část měla být jádrem 
předkládané práce, a nikoli Valdštejnllv životopis, jak by se z rozsahu jednotlivých částí práce 
moh 10 zdút. 

Obsahem třetí čústi měly být soupisy tisklI a ilustrací koresponduj ících s vymezeným 
tématem. Výbčr nebyl jazykově omezen. K identifikaci jednotlivých dčl měla být použita 
bibliografická literatura zahrnující všeobecné soupisy svčtové literatury, pro tisky z 
jednotlivých zemí příslušné národní retrospektivní bibliografie pro daná období, významné 
fondové soupisy, speciální bibliografie pro anonymní díla a další specializované bibliografie. 
V tomto bodě se diplomant, dle mého názoru, odklonil částečně od Zadání a nesplnil některé 
jeho body. Zcela chybí soupis starých tiskLI a nebyla plně využita bibliografická literatura. 
Navíc, diplomant cituje údaje například o pátém díle Zíbrtovy Bibliografie české historie 
(Praha 1912) pouze na základě přečtené literatury aniž se obtěžuje s touto bibliografií 
pracovat (str. 18, pozn. pod čarou 15: "Dle KOLLMANN, J., Vald~tejn a evropská politika 
1625-1630, s. 407, pozn. 37 dosáhl počet "vald'itejnských" titu!z, uvedených v pátém díle 
Zíhrtovy bibliograjie České historie vydané roku 1912 čísla 2770."). Je to zarážející i z toho 
dClvodu, že jako výchozí pramen bylo zvoleno dílo Christopha Gottlieba von Murr (Beitráge 
zur Geschichle des dreif3igjiihrigen Krieges) z roku 1790. Absence soupisu tiskli vyvstává 
o to více, že staré tisky, které obsahují zkoumané portréty Albrechta z Valdštejna, nejsou 
llL'lsledně identifikovány a to jak v základním přehledu portrétních rytin, tak ani ve 
vlastním textu předkládané práce, natož v použité literatuře. Místy se nacházejí jen odkazy na 
některé bibliografie. (Např. čísla základního přehledu 15-/7 nemaj í uvedenu žádnou 
identifikaci zdroje, a tato informace se nenachází ani v dalším textu práce.) Evidentnč nebyl 
k výzkumu pouiit pouze fond VHÚ, ale heuristická základna byla rozšířena i o další instituce, 
což není také nikde přesně uvedeno. Uvažována je navíc pouze obrazová složka zkoumaných 
dokumentLI, ale zcela je opomíjena její část textová. Tímto dochází k silné devalvaci jinak 
přínosného textu rozboru portrétLI, protože nevyužitý potenciál bibliografické literatury dává 
prostor k úvahám o úplnosti soupisu rytin. 

Shrnutí: 
Vzhledem k tomu, že diplomant Zdeněk Munzar diskutabilním zpLlsobem použil 

v jádře své práce sborníkovou studii, kterou vytvořil s dalšími dvčma spoluautory a v části 
práce nesplnil zcela Zadání diplomové práce, doporučuji předloženou diplomovou práci vrátit 
k dopracování. 

V Praze, dne I I. května 2009 PhDr. Petra Večeřová 


