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Předmětem bakalářské práce E. Kvěchové je soubor ikonografických pramenů k obléhání 

Prahy v roce 1648. Práce je součástí projektu systematického studia rytin bojišť třicetileté 

války v Čechách „Obraz a realita. Bojiště třicetileté války v v Čechách v díle M. Meriana“ 

(GAČR 404/06/0256). Autorka proto mohla využít metodiku, resp. obecně zkušenosti ze 

studia řady dalších rytin podobného charakteru. Přesto nelze nahlížet na předloženou 

bakalářskou práci jako na výsledek rutinní práce, ba právě naopak. E. Kvěchová se totiž 

pokusila o kritické srovnání velmi specifického souboru pramenů. Základem studia je 

srovnání tří rytin:  1. prostého plánu obležené Prahy, který byl publikován v 6. svazku 

publicistického díla Theatrum Europaeum, 2. veduty obléhání Prahy podle předlohy K. Škréty 

a  3. relativně podrobného půdorysu Prahy publikovaného v díle Topographia Bohemiae, 

Moraviae et Silesiae v roce 1650. Jako srovnávací materiál použila autorka ještě další rytinu 

obléhání Prahy podle K. Škréty a vedutu Prahy, opět  z díla Topographia Bohemiae, Moraviae 

et Silesiae. Jedná se o soubor velmi bohatý, který nabízí nepřeberné možnosti pro důkladné 

srovnávací studium. Zároveň je však třeba připomenout, že se jedná  o soubor značně 

heterogenní, jak po stránce obsahové, tak formální. Úkol, který si E. Kvěchová zvolila je 

proto nejen velmi zajímavý a užitečný, zároveň však také velmi komplikovaný. 

První část práce věnovala autorka nejprve metodickým otázkám studia ikonografických a 

kartografických pramenů, dále písemné složce díla Theatrum Europaeum a odborné literatuře 

ke třicetileté válce. Závěrem metodického úvodu autorka připomíná, že nedílnou součástí 

studia bylo srovnávání rytin s terénní situací a s pomocí 3D modelů. Další část je věnována 

stručnému nástinu vývoje třicetileté války a zvláště obléhání Prahy v roce 1648. Pozoruhodná 

je kapitola třetí o vývoji fortifikační architektury od pravěku až do raného novověku, opět se 

zvláštním důrazem na pražské opevnění v době třicetileté války. 

Ve druhé části práce (4. kapitola) autorka popisuje výsledky důkladného kritického studia tří 

výše zmíněných rytin obléhání Prahy v roce 1648. Analytickou část doplňuje užitečný exkurz 

o pražských viničných usedlostech, které jsou z části na ikonografických pramenech 

zachyceny. Hodnotu analytické části významně zvyšuje množství vhodně volených ilustrací. 

Velmi zdařilé jsou konfrontace výřezů z rytin a fotografiemi současného stavu a 3D modely. 

Práci poněkud snižují některé formální nedostatky. Předmětem studia je soubor 

ikonografických pramenů, pocházející ze dvou historických pramenů. Autorka rytiny 



důsledně identifikuje pouze v popisech obrazových příloh, nikoliv v textu. Což je zvláště 

problematické v případě rytin z Theatra Europaea, kdy je třeba i v textu upřesnit, s jakým 

svazkem pracuje (Tím spíše, že na s. 5 mylně uvádí, že využívá 6. a 7. svazek Theatra 

Europaea – ve skutečnosti pouze 6.). 

Autorka cituje shrnující monografii M. Lazarové – J. Lukase (2002). Je proto škoda, že se 

uvedenou prací neinspirovala k důkladnějšímu popisu rytin – přinejmenším k uvedení 

rozměrů grafických listů. Samostatnou poznámku si zasluhují i zbytečné překlepy, resp. 

nepřesnosti v textu, zvláště v transkripci latinských názvů citovaných pramenů: „Sileciae“ (s. 

4), „Moravice“ (s. 11),  „Moraviea“ (s. 55), ale i osobních jmen -  „Bajer“, správně Baner (s. 

28),  . 

I přes uvedené dílčí nedostatky hodnotím práci E. Kvěchové jako velmi zdařilou. Jsem 

přesvědčen, že po dílčích úpravách by si práce zasloužila publikaci v odborné literatuře. 

Bakalářskou práci E. Kvěchové doporučuji k obhajobě s hodnocení  výborně (1), resp. „horší“ 

jednička. 

 

 

V Praze 30.9. 2009                                                                                 doc. Václav Matoušek 
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