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ZUZANA FALTEJSKOVÁ: Vlámská krajinomalba přelomu 16. a 17. století v Roudnické 
Lobkowiczké sbírce

(Ústav pro dějiny umění, FFUK, Praha 2012)

Předkládaná bakalářská práce Zuzany Faltejskové je stricto sensu, ale jak to odpovídá 
jejímu názvu, omezena na čtyři obrazy, jejichž autory jsou Pieter Bruegel st., neznámý 
následník Herriho met de Bles, Gillis Neyts a Pieter Bruegel ml. Jim je věnováno 
jádro práce, „Katalog“  na s. 26-42, kterému předcházejí poněkud konvenční kapitoly 
věnované rodině Lobkowiczů a historii a obsahu jejich roudnické sbírky. Zatímco se 
tyto strany textu (s. 8-11 a 22-25) zdají být úlitbou požadovanému rozsahu bakalářské 
práce, s jejím obsahem těsněji souvisí partie věnované krajinomalbě vůbec a vlámské 
specielně (s. 15-17 a 24-25). Ty jsou však zpracovány poněkud povrchně a rozhodně 
by bylo žádoucí konzultovat alespoň některé základní zahraniční práce věnované 
krajinomalbě dotyčného období: Ernst Hans Gombrich, The Renaissance Theory of 
Art and the Raise of Landscape, Norm and Form: Studies in the Art of the  
Renaissance, London – New York 1966, s. 107–121; Götz Pochat, Figur und 
Landschaft: Eine historische Interpretation der Landschaftsmalerei von der Antike bis  
zur Renaissance, Berlin – New York 1973; Helen Langdon, Landscape Painting, in: 
Dictionary of Art, ed. Jane Turner, London 1996, vol. 18, s. 700–720.

Podobná povrchnost je charakteristická také pro katalog. Bakalářská práce sice 
nemusí přinášet nové poznatky, ale přece jen bych očekával, že si autorka položí 
některé, v jejím textu jen zlehka nadhozené otázky – jako je především otázka počtu 
obrazů Bruegelova cyklu a jejich ikonografického rozčlenění, k nimž naposledy viz 
Hans J. Van Migroet, The twelve months reconsidered: how a drawing by Pieter 
Stevens clarifies a Bruegel enigma, Simiolus, XVI, 1986, s. 29–35. Zuzana 
Faltejsková si přitom je problematiky znázorňování měsíců a ročních období a jejich 
tradice dobře vědoma (s. 16 a 32).

V textu také nalezneme několik pochybení: (1 – s. 13) Johannes Molanus (1534-85) nebyl malíř, nýbrž 
katolický teolog, autor vlivného spisu De Picturis et Imaginibus Sacris (1570); (2 – s. 14) Caravaggio 
sotva „v Itálii 16. století objevuje motivy ztraceného antického světa; (3 – s. 3); „kunsthistorikové“ 
místo historici umění.

Ad summam: Předkládaná bakalářská práce Zuzany Faltejskové je dobře rovržená, ale 
poněkud triviální. Autorka se příliš spoléhá na standardní literaturu (výjimku 
představuje práce Pierra Vinkena uvedená na s. 36) a neklade si žádné nadstandardní 
cíle. Je však dobře napsaná a proto ji i přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě.
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