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ABSTRAKT:

Předkládaná disertační práce shrnuje výsledky výzkumného projektu, jehož cílem byla 

dokumentace a zhodnocení prezentací krajinomalby na výročních výstavách Krasoumné 

jednoty v letech 1840 – 1890 a jejich dobové kritické reflexe. Krajinomalba v daném období 

postupně nabývala stále většího významu jako respektovaný obor malby a iniciátor proměn 

estetických kriterií,  stala se velmi populární na umělecké scéně a získala dominantní postavení 

ve výstavních prezentacích i prodeji. Sledovaný časový úsek, započatý působením školy Maxe 

Haushofera a končící kontakty s impresionismem, je pro vývoj české krajinomalby zcela 

zásadní, mimo jiné proto, že se v jeho rozmezí utvářely a kodifikovaly způsoby zobrazení české 

krajiny a výběr příslušných krajinných schémat. Přestože byl vývoj krajinomalby druhé 

poloviny 19. století průběžně zkoumán a interpretován, nebyl dosud v českém kontextu 

hodnocen komplexně se zohledněním zahraničních vlivů a projevů mimo mainstream oboru. 

Nezbytná rekonstrukce reálného stavu krajinomalby, založená na souborném zpracování 

pramenných materiálů – v první řadě výstavních katalogů, vyústila v sestavení obsáhlého 

datového aparátu (přes 7 tisíc položek). Je jím soupis krajinomaleb, prezentovaných na 

výročních výstavách Krasoumné jednoty, tehdejších nejrozsáhlejších pravidelných přehlídkách 

převážně aktuální tvorby. Situace krajinomalby v Praze byla hodnocena v kontextu hlavních 

evropských krajinářských škol, které na domácí uměleckou scénu působily především 

prostřednictvím výročních výstav, a to na základě studia nákupní dokumentace a kritického 

písemnictví (zejména pak každoročních kritických referencí o příslušných výstavách). 

Podrobně byly zhodnoceny také zahraniční krajinářské školy a okruhy autorů, se kterými byla 

domácí produkce na výstavách nejčastěji konfrontována (Mnichov, Düsseldorf, Vídeň, Francie). 



Výsledky hodnocení datového aparátu a konfrontace závěrů s dobovým kritickým písemnictvím 

umožnily kriticky revidovat stereotypní hodnocení české krajinomalby a zachytit význam 

různých dílčích trendů v žádoucí komplexitě. 

Výsledky práce přispějí k objektivnímu zhodnocení významu české krajinomalby ve 

středoevropském kontextu, i role Prahy jako významného místa odbytu zahraniční krajinářské 

produkce.




