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Autorka si položila základní, ale těžkou otázku: proč byl Zdeněk Burian 
přehlížen ve výtvarném světě odbornou veřejností. Téma, které do jisté míry 
přesahuje možnosti a rozsah bakalářské práce, zpracovává na základě kritické 
reakce díla ZB zejména v padesátých letech. Během padesátých let se „snáší 
neobjektivní výpady výtvarné kritiky vůči jeho tvorbě“, ale současně v roce ZB 
1956 vstupuje do Svazu československých výtvarných umělců.  Autorka 
dostatečně nevysvětlila ZB jako „oběť" režimu a současně aktivního člena 
ŠČVU, kam vstoupil v roce 1956. Je ZB ilustrátor především ilustrátor 
dobrodružných příběhů nebo malíř dinosaurů? Jeho „vědecké rekonstrukce“ 
máme spojeny spíše s dinosaury a neandrtálci, ale více nám uvízly pod kůží 
ilustrace k dobrodružné literatuře, od Robinsonu Crusoe až ke Karlu Mayovi. Ve 
druhé polovině šedesátých let je jeho tvorba nevyvratitelná, jak tvrdí autorka, 
umělec se může „v klidu“ věnovat své práci. 

Autorka zhodnotila kriticky – a oprávněně – některé výkony, např. ilustrace k 
Pohádkám Boženy Němcové. Stejně kritické zacházení by si zasloužily dva 
cykly s nábožensko-humanistickou tématikou. Je sympatické, že autorka 
netvrdí, že volná tvorba je výše než ilustrace, „k tomu nejsem kompetentní“, 
dodává, ale kdo by byl kompetentnější než ona? Navíc si myslím, že má pravdu. 
Ilustrace ZB  je vskutku ve svém žánru špičkou. Něco si vypůjčuje z fotografie, 
něco z filmu (bílé „lesky“). Volná tvorba se jí nemůže rovnat.

Nemejovská bohužel neodhalila pozadí v roce 1966 ZB podepsaného manifestu 
Kooperativy realisticky tvořících umělců a tvůrčích skupin SVU. 

Velkým handicapem je, že dílo ZB nebylo podrobeno průzkumu ze strany 
profesionálních kunsthistoriků.  Proto ono stálé napětí mezi přehlížením a 
zbožňováním. Nové světlo na dílo ZB by mohla vrhnout nejen estetika filmu, ale 
také konkrétní malířovy výpůjčky a citace. Tak nedávno na aukci prodaný 
Burianův obraz Maori velmi připomíná portréty Maorů od Gottfrieda Lindauera 
z konce 90. let 19. století z Nového Zélandu, kde se plzeňský malíř vyškolený 
ve Vídni  usadil.  ZB mohl znát Lindauera z Náprstkova muzea. Toto je ovšem 
jen pars pro toto.

Celkově je práce zajímavá, poctivě se snažící vymezit místo ZB v kontextu 
moderní kultury. Že se to nedaří úplně, není chybou autorky, ale spočívá ve 
velkých reziduích bádání o ZB a kontextu jeho ilustrací i volné tvorby.  



K textu jednu poznámku: První cestu do zahraničí realizoval ZB dle autorky na 
Slovensko v roce 1922? Slovensko bylo ovšem součástí ČSR, takže o žádnou 
zahraniční cestu nešlo.

Shrnutí: Veronika Nemejovská napsala zajímavou diplomovou práci, k níž sice 
mám připomínky, nicméně se dle mého soudu zhostila úkolu úspěšně a proto ji 
doporučuji k obhajobě. Doporučuji hodnocení velmi dobře. 

V Praze 4.2. 2011 Prof. Vojtěch Lahoda


