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Posudek vedoucího práce: 
Autorka této bakalářské práce se zaměřila na několik obrazů z českých sbírek, které byly a 
jsou spojovány se jménem benátského malíře Marca Bella. Její zájem byl především 
znalecký. Základem pak se stala nedávná práce Olgy Pujmanové, soupisový katalog italských 
obrazů v českých sbírkách. Naše autorka se pak pokusila „informace tam prezentované 
rozšířit, upřesnit či mírně poopravit“. Nechybí ani její zájem o „co nejúplnější resp. 
nejobjektivnější profil autora“. Podkladem k tomu ji byla další literatura, vesměs zahraniční, 
kterou zdá se vyčerpala úplně. Autorka pracovala rovněž s rozsáhlým komparačním 
materiálem, jež získávala z digitalizované a na internetu dnes již velkou měrou přístupné 
fototéky Federica Zeriho v Bologni. - Než tedy přistoupila ke konkrétním obrazům 
z veřejných sbírek v České republice, excerpovala známé skutečnosti o životě a připsaných 
obrazech z dosavadní literatury, ale také z dochovaných pramenů, kde opsala zprávy o 
malířově životě a zvláště také o archivně doložených obrazech. K tomu připojila analýzu 
signovaných obrazů Marca Bella. Sice literatura o druhořadém benátském malíři není příliš 
četná, ale každý z autorů během celého století přináší poněkud jiný pohled na života a dílo 
tohoto malíře. Ani archiválií není dost, signované obrazy jsou jen dva, a tak základ pro 
posouzení obrazů ze sbírek v České republice je poněkud chabý. - Pro upřesnění názoru na 
naše obrazy, popřípadě formulování nových znamenalo pro autorku důkladné prostudování 
nejen stávající literatury, ale děl samotných. Což učinila velmi pečlivě. Navštívila místa, kde 
se obrazy nacházejí a studovala jejich přední i zadní stranu. Podstatná část její práce je proto 
velmi názorně vypracovaný katalog s detailním popisem, odkud autorka hledala souvislosti 
srovnáváním s ostatními díly, které jsou Bellovi připisované. Srovnávala především figury, 
jejich postoje a gesta, aby našla jejich podobnost. Taková práce ji dovedla k novým 
skutečnostem, především u obrazu z Oblastního muzea v Mostu, kde jako první publikovala 
nápisy na rubové straně, které upřesňují názorový vývoj na autorství tohoto díla ještě z doby, 
kdy obraz byl v držení soukromého sběratele Josefa K. Beera. Autorka zde vyslovila i 
pochybnosti o autorství tohoto díla, jak byla dosud formulována. - V závěru pak připojila 
soupis použitých pramenů, literatury a internetových zdrojů, což je obvyklé, navíc však 
zařadila srovnávací tabulku, v níž velmi přehledně reflektovala názory pětice badatelů, kteří 
se Bellem zabývali. Bohatá je i obrazová příloha, která je velmi dobře sestavena, aby vynikly 
souvislosti a podobnosti mezi jednotlivými figurami na příslušných obrazech. - Předkládaná 
práce má vyhovující rozsah, je dobře stylisticky vystavěna. Po formální stránce je její 
struktura logická. Autorka dodržela stanovená citační pravidla. Celková typografická úprava 
je vyhovující. Po obsahové stránce autorka jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení, kriticky pracuje se sekundární literaturou a restaurátorskými zprávami, její soudy a 
hodnocení jsou argumentačně podloženy, používá víceméně správně danou terminologii. 
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle. – Není asi příliš toho, co této bakalářské práci 
vytknou. Možná je příliš popisná a jenom popisná. Stálo by jistě zato si položit další otázky, 
které se tu nabízejí. Bellova tvorba je typickou dílenskou produkcí z okruhu G. Belliniho ad. I 
k profilovanější odpovědi po autorství jeho obrazů by bylo užitečné zabývat se a popsat 
činnost takové dílny. V úzké souvislosti s tím pak je zajímavé popsat i postavení takového 
umělce. K tomu patří také otázka, proč takové repliky ba kopie vznikaly a komu byly určeny.

Práci doporučuji k obhajobě.

V………………….dne……………….         …………………………………..
       podpis vedoucího bakalářské práce


