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   Diplomantka si zvolila téma, které úzce souvisí s jednou z posledních dvou interiérových palácových 

knihoven v Praze, knihovnou knížat Kinských v paláci Goltz-Kinských na Staroměstském náměstí. 

V posledních několika letech věnuje Knihovna Národního muzea zvýšenou pozornost právě dvěma 

palácovým knihovnám, které má ve své správě. Téma diplomové práce tedy nebylo vytvořeno 

samoúčelně, ale koncepčně zapadá do aktuálního programu zpracování knižních fondů knihovny 

Kinských a knihovny hrabat z Nostic a Rhienecka.  

   Nejvýznamnější celek z fondu knihovny Kinských tvoří grafická sbírka, které dosud nebyla věnována 

dostatečná pozornost, přestože se jedná o unikátní soubor knih přírodovědných, historiografických, 

náboženských a v neposlední řadě také cestopisných. Právě poslední skupina z výše jmenovaných 

byla vybrána jako téma diplomové práce Mgr. Mičkové.  

   Diplomantka nejen že vytvořila formálně i obsahově kvalitní soupis knih s cestovatelskou 

a objevitelskou tématikou z grafického fondu sbírky Kinských, který tvoří druhou část diplomové 

práce, ale v první části se jí podařilo popsat přehledně a přitom dosti podrobně vývoj vnímání krajiny, 

přírody a související proměny v jejich interpretaci výtvarné. Především tedy pátou kapitolu „Nazírání 

na přírodu a cestování v druhé polovině 18. a na počátku 19. století“ považuji vedle soupisu knih za 

skutečně nadstandardní část této diplomové práce, která byla autorkou zpracována zcela samostatně 

a nad rámec zadání diplomové práce. Podařilo se jí nalézt korelaci mezi protějškem vizuálních 

proměn krajinomalby v proměnách mentality, které se odrážely především v literárních dílech, ať už 

teoreticko-filozofických, nebo beletristických. Zvláštní podkapitolu pak věnovala problematice 

kavalírských cest v raném novověku a jejich plynulé proměně v turistické cesty širších společenských 

vrstev v 19. století.  

   Samozřejmostí je také rozdělení evidovaných publikací podle jejich geografického zaměření a jejich 

stručná obsahová charakteristika. Zvláštní pozornost je přirozeně věnována nejvýznamnějšímu dílu, 

velké francouzské edici „Description de l‘Egypt“, které vzniklo na základě vědeckých pozorování 

během Napoleonova vojenského tažení do Egypta.  

   Jak už uvedeno výše, Mgr. Mičková vytvořila velmi kvalitní soupis všech vybraných knih s jejich 

podrobnou charakteristikou se zvláštním zřetelem k použitým ilustracím: grafická technika, rozměry 

ilustrací, kompletní soupis jmen autorů obrazových předloh i rytců. Záměrně byl pro soupis zvolen 

zápis jejich jmen v té podobě, v níž jsou ilustrace signovány, jelikož v řadě případů není možné 

především rytce správně identifikovat. Vedle zkráceného titulu, upraveného co do pravopisu dle 

katalogizačních pravidel, obsahuje každý záznam rovněž transliterovaný opis titulního listu in extenso, 

který umožňuje nejen neomylnou identifikaci díla, ale dává také lepší představu o obsahu knihy.  



   Druhá část diplomové práce představuje v úvodu rovněž podrobnou a především zasvěcenou 

charakteristiku použitých grafických technik, s nimiž se autorka setkala v evidovaných knihách.  

   Celkově považuji diplomovou práci Mgr. Venduly Mičkové za precizně provedenou, podloženou 

podrobným pramenným výzkumem přímo v prostorách knihovny knížat Kinských, jemuž jsem měl 

možnost být přítomen. Z tohoto hlediska není její práce pouhou kompilací jiných odborných knih, ale 

významným příspěvkem k výzkumu dějin této palácové knihovny i Knihovny Národního muzea 

obecně. Proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

 

   V Praze dne 6. 9. 2012, 
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