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Posudek oponenta 

·Předložená práce podle mého názoru představuje zralou studii překračující standard 
diplomových prací v rozsahu zkoumaných dokumentů i artefaktů, důkladnosti jejich 
prozkoumání a pečlivostí při diskuzi o nich. 

Je třeba pochválit formální aspekty předložené práce, její členění, textaci i aparáty, a ovšem 
také míru zahrnutí cizojazyčné literatury dobové i současné odborné. 

Hlavní zásluha práce Markéty Ježkové ovšem spočívá ve věcném, obsahovém postupu při 
řešení diplomového úkolu. 

První větší část práce vytváří soustavný přehled afektových teorií i jejich uplatnění v umění 
od dob jejich vzniku, která - z hlediska některých menších a pozdějších edicí Le Bruna nebo 
variací na něj - dosud nebyla, pokud vím, takto souvisle diskutována. 

Pozděj ší příručky a případně vzorníkové předlohy zasahují až do 19. století s působností i ve 
střední Evropě. 

Druhá část práce Markéty Ježkové se týká právě recepce a tradice uměleckého konceptu 
mimo dobu jeho vzniku, což je vždy úkol tím nesnadnější, čím obecnější tento koncept je a 
čím vzdálenější je doba, do níž se promítá. 

Názory na podStatu lidských afektů a mentalit se pronikavě rozvíjely v éře osvÍCenství a 
pozdního osvícenství, ale na dmhé straně pro znázorňování příslušných kvalit neměli umělci 
nové soustavné a univerzálně přijímané opory či vodítka. 

Ježková proto právem věnuje jistou pozornost také dalším akademické teorie a výuky umění 
vyhodnocení vzorníků resp. vzorníkových předloh z doby kolem roku 1800. V rozsáhlé 
závěrečné části také velmi příhodně a důvtipně analyzuje některé reprezentativní práce Josefa 
Berglera a Františka Tkadlíka. 

Afektové tradice, byť už bez původního zázemí starší vědecké spekulace a vazby fyziognomie 
k fyziologii, se točily kolem obličeje a hlavy vůbec. Pro znázorňování afektů v dobovém 
výtvarném umění však bylo m()7né kromě fyziognomie využít určité konvence gestikulace. 
Ty ovšem spadaly z hlediska dobové typologie uměleckých df4hů spíše do kompetence 
divadla nežli výtvarného umění, a z tohoto hlediska právem zůstávají mimo oblast zkoumání 
vizualizace afektů odbornou literaturou a prací Ježkové konče. 

Jak řečeno, v raném 19. století se v myšlení a vědě otvíraly netradiční zdroje pohledu na 
vizualizaci emocí i mentalit, související např. s rozvojem moderní psychiatrie. Pro posouzení 
tohoto širšího spektra zájmů překračujících původní afektovou teorii tu lze na okraj 
podotknout, v českém umění raného 19. století by byla zajímavá třeba série portrétních studií 
od Františka Horčičky. Jeho autorské přípisy k portrétům však zřejmě nesouvisí přímo 



r 

s tradicí zájmu o vyjadřování afektů a objasnily by zřejmě spíše spektrum, v němž k příbuzné 
problematice umělci s akademickou až vědeckou ambicí tehdy přistupovali. 

Markéta Ježková tedy vykonala vše co lze v tuto chvíli podniknout pro seriózní vyhodnocení 
českého materiálu z doby kolem roku 1800. Její hlavní výsledná teze o tom, že v tomto 
prostředí a době se působení s:, _~...ivané tradice v nějaké míře objevuje odpovídá zřejmě 
skutečnosti. 

Předloženou práci pokládám za nadprůměrnou, podnětnou, a plně ji doporučuji k obhajobě. 

Pro f. PhDr. Roman Prahl 
Ústav pro dějiny umění FF UK 
V Praze 13. září 2009 


