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Předmětem práce je studium ikonografických pramenů, plánů a rytin zachycujících 

obléhání Prahy švédskými vojsky, které jsou součástí díla Theatrum Europaeum a 
topografické edice Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae vydavatelství Matthaea 
Meriana ve Frankfurtu nad Mohanem. Cílem práce, jak studentka uvádí, je posouzení do jaké 
míry čtení obrazového pramene rozšířuje či prohloubuje informace získávané z písemných 
zdrojů. Mimo vlastní vojensko-historický aspekt se studentka soustředí na kartografickou 
věrohodnost obrazového materiálu i na výtvarnou stránku grafických vyobrazení. Právě na 
čtení obrazu a jeho vypovídací, nejenom ikonografickou hodnotu, se v práci snaží sl. 
Kvěchová klást největší důraz. Je to v podstatě metodologický základ na němž v praktické 
části práce staví.  Bakalářská práce je koncipována jako dílčí úkol projektu vedeného na FHS 
UK doc. Václavem Matouškem, který se věnuje ikonografickým pramenům českých bojišť 
během třicetileté války, jak jsou v obrazové grafické podobě reflektovány v díle Matthaea 
Meriana. Součástí studie sl. Kvěchové je i zapracování výsledků terénního výzkumu, jako 
dalšího z nástrojů rozšiřujících škálu položek shromážděných pro dílčí komparace. 
V teoretické části studentka stručně charakterizuje dílo Matthaea Meriana Theatrum 
Europaeum a velmi stručně období baroka, ve kterém toto dílo vznikalo. Zde staví především 
na pracích R. Tomana, R. Villariho a H.-Ch. Hufa a právě již v této úvodní části se objevují 
nedostatky, které lze pozorovat v podstatě v celé práci, nedůsledné zacházení s literaturou a 
nedůsledně vedený poznámkový aparát. Je evidentní, že části textu jsou z literatury převzaty, 
více či méně přesně citovány, ovšem bez patřičných odkazů. Není zřejmé z kterého z textů 
jsou konkrétní poznatky čerpány, u poznámek pod čarou chybí konkrétní stránky. Jako 
příklad může sloužit charakteristika pojmu „veduta“, kde není jasné zda se jedná o autorčin 
výklad nebo zda jde o vysvětlení získané z konkrétního zdroje. Nejprve vedutu charakterizuje 
jako ... přesnou reprodukci obrazu města nebo krajiny ..., vzápětí však konstatuje, že ... reálné 
prvky jsou zde vkomponovány do ideální podoby města nebo krajiny, přičemž snaha o 
umělecký dojem převažuje nad snahou o věrohodnost ... (s. 7, 8). I další formulace .... V naší 
studii však využíváme především uměleckých plánů (!!!) , které považujeme za obrazové 
prameny, u nichž naopak snaha o věrohodnost převažuje nad uměleckým dojmem.... je velmi 
nejasná (s. 8). V následující podkapitole se studentka věnuje charakteristice kartografických 
pramenů, kartografii jako takové a stručné historii oboru. Následuje představení konkrétních 
map a rytin, s kterými ve studii pracuje, včetně relativně podrobných dat vztahujících se 
k jednotlivým dílům. Zde zdroj, odkud tyto informace studentka získala, opět chybí. 
Následuje podrobnější charakteristika písemných pramenů a literatury, obou Merianových děl 
a konkrétních rytin. V další kapitole stručně zmiňuje způsob jakým probíhal terénní výzkum. 
Ve 2. kapitole se autorka práce zabývá historickým kontextem obléhání Prahy švédskými 
vojsky, začíná zevrubným přehledem událostí třicetileté války, ve druhé podkapitole popisuje 
situaci na jejím konci. Zde se jako na zdroj odkazuje na J. Polišenského (Třicetiletá válka a 
krize XVII. století) bez vyznačení konkrétních citací (opsané části textu jsou evidentní) a bez 
podrobnějších odkazů, vč. uvedení stran. V kapitole 3 pořádá studentka exkurz do historie 
pevnostní architektury, kde na počátku opět představí sumárně, formou jednoho, dvou odkazů 
literaturu, ze které čerpala, ale podrobněji již z konkrétními zdroji konkrétních poznatků 
čtenáře neseznámí. Vývoj fortifikačního systému sleduje od pravěku přes raný a vrcholný 
středověk až k ranému novověku a pražskému opevnění postupně budovanému v průběhu 



třicetileté války. Text je velmi hutný, velmi bohatý na data a datace, bohužel opět chybějí 
odkazy na konkrétnější zdroje (konkrétněji specifikovaná literatura či pramen, uvedení stran). 
K praktické stránce práce, tzn. rozboru a srovnání ikonografických obrazových pramenů se 
studentka dostává ve 4. kapitole (str. 35). Jak avizuje již v úvodu, zabývá se několika 
konkrétními rytinami z Theatra Europaea, které porovnává vzájemně, srovnává s vojenskými 
mapami, novodobými mapami a fotodokumentací pořízenou v rámci vlastního terénního 
průzkumu. Jako další podpůrnou pomůcku využívá 3D modelaci terénu. Zde je třeba 
konstatovat, že komparace jsou velmi dobře prováděny, sl. Kvěchová se v obrazovém 
materiálu velmi dobře orientuje a závěry nepostrádají logiku. Dobře identifikuje grafický 
záznam čistě kartografického charakteru v propojení s graficky zpracovanou charakteristikou 
konkrétního zdůrazněného detailu (architektura, měnící se morfologie terénu apod.) i grafické 
listy, kde snaha o výtvarné zpracování převládá. V této části práce se studentka pohybuje 
evidentně s větší jistotou a chutí než v části teoretické. V rámci čtení obrazového pramene se 
vydává na krátký historický exkurz po usedlostech a vinicích vně pražských hradeb, sleduje 
komunikace i zobrazení válečných prvků. Zde se u literatury a poznámek pod čarou občas 
konkrétní stránky objevují. U dvou rytin zpracovaných podle předloh Karla Škréty studentka 
komparuje dva téměř identické obrazy, jeden s figurální stafáží dokreslující situaci jako 
dějiště obléhání, druhý bez ní, pouze s drobnými figurami plnícími úlohu pomocné akcentace 
prvního plánu. I tady je zřejmé, že je schopna velmi citlivě vypozorovat jemné odlišnosti ve 
zpracování terénu i míru a způsoby dynamizace výtvarného zpracování zobrazovaného tématu 
či motivu.  

Je škoda, že celky všech zkoumaných rytin studentka zařadila až do přílohy a do textu 
vložila pouze vybrané detaily, neboť orientace v obraze jako celku je tím značně snížena. 
Bohužel chybí rozměry rytin. 

Závěrem lze konstatovat, že praktická část práce je mnohem lépe a s větším přehledem 
zpracována než část teoretická. Formální nedostatky uvedené výše zbytečně celou studii 
poškozují. Velmi nepříjemné jsou časté gramatické chyby v psaném textu. 

 
Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím v rozmezí 2 – 3. 
 
 
Jaroslav J. Alt 
V Trstěnici dne 9. 10. 2009 

 


