
Posudek bakalářské práce Romany Vohál'íkové : 

Krajina v díle Josefa Váchala 

Z pohledu Romany Voháňkové se krajinomalba ukazuje být zajímavým a 
důležitým aspektem díla Josefa Váchala. Autorka vychází z faktu, že Váchal 
byl žákem krajinářské školy Aloise Kalvody a že si dokonce z malování 
obrazů krajin udělal živnost, kterou provozoval i obchodně pro odběratele v 
Sasku. Dokládá přitom ambivalentní vztah Váchala ke Kalvodovi, zahrnující 
jak ironickou sebereflexi fakticky prováděné komercializace secesního 
kalvodovského krajinného obrazu, tak hlubší přijetí jeho kompozičních a 
obsahových zásad. 

Tato situace tvoří dobrý úvod pro další rešerši krajiny u Váchala, kde si 
Voháňková plně uvědomuje, že fantazijní svět Váchalových personifikací má 
jako svůj základ představu přírodního pandemonia, v jehož rámci pak dostává 
krajinomalba u Váchala specifickou funkci a podoby. Sleduje přitom jak sem 
zasahují také některé důležité Váchalovy životní zkušenosti, jako byl třeba 
pobyt na italské frontě za první světové války, jehož stopy nachází i v malbách 
litomyšlského P0l1monea. 

Hlavním Váchalovým dílem shrnujícím tyto jeho zájmy je ovšem jeho 
monumentální Sumava umírající a romantická a autorka jí po právu věnuje 
centrální pozornost. Sleduje celou genezi této autorské knihy a rozebírá jak její 
mimořádné technologické aspekty, tak její koncentrovanou obsahovou náplň v 
jej ích základních symbolech pralesa, jezerní slati a vegetace, tvořících živou 
spleť názorně vizuálních, formálních a ikonografických elementů. Uvědomuje 
si, že zde dostává pojem krajiny, respektive krajinomalby u Váchala zcela 
specifický a suverénní charakter a že tak vznikl mimořádný kulturní 
dokument. 
Voháňková chápe, že silný vztah ke krajině, v tomto případě k ikonické 

Šumavě, má velký význam nejenom pro samotného Váchala, ale že je 
podstatnou složkou uměleckého pojetí v celém českém moderním umění a 
proto nakonec naznačuje i návaznosti v současném umění ( Anděl, Šejn, 
Skála). Její přístup, posílený ještě zajímavou kapitolou o Váchalově další 
autorské knize o putování Slovenskem, je dokonce velmi aktuální 
metodologicky, protože geopolitické hledisko při výkladu umění je dnes velmi 
sledovaným přístupem současné světové historiografie umění. 

Práce je velmi dobře a jasně rozčleněna a postihuje všechny aspekty 
sledované tématiky u Váchala. Lze ji plně doporučit k obhajobě. 

Praha, 6.9.2009 
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