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Autorka této práce si vybrala několik obrazů z roudnické lobkowiczké sbírky, které 
definovala jako vlámská krajinomalba přelomu 16. a 17. století, což v této sbírce znamená 
čtyři kusy, z nichž jeden však je zcela mimořádný, a to Senoseč Pietra Brueghela st. Než se 
těmto obrazům věnovala formou katalogu, popsala roudnické lobkowiczké sbírky, zabývala 
se jejich historií i učinila krátký úvodní vstup o tom, kdo Lobkowiczové jsou. V práci nechybí 
ani kapitola o krajinomalbě jako samostatném žánru malířství, v níž se autorka v přehledu 
zabývá jednak popisem a teorií krajinomalby od doby helénské do dvacátého století, jednak 
stručným výčtem nejvýznačnějších evropských krajinářů od doby antiky do 16. století. Na to 
autorka navázala zvláštní kapitolou o vlámské krajinomalbě 16. a 1.poloviny 17. století, v níž 
podtrhla především tradici brueghelovské krajinomalby. Vlastní katalog vybraných děl 
z lobkowiczké sbírky sestavila z krátkých monografií příslušných umělců, případě Pietra 
Brueghela st. zařadila ještě několik odstavců o cyklu Roční období, do nějž katalogizovaná 
Senoseč patří. Zde se zabývala otázkami jeho vzniku, objednavatele a další provenience. 
Konkrétní katalogové heslo vždy uvedla technickým popisem. Dále řeší základní otázky 
provenience děl a seznamuje nás s různými názory na autorství u těch obrazů, kde bylo a je 
sporné. Vybraná katalogizovaná díla také stručně popsala, v tomto případě jako východisko 
pro možnou stylovou analýzu. Připojen je seznam literatury, který nepodloženě rozdělila na 
knihy a časopisy. Následuje dobře sestavená obrazová příloha, která ilustruje nejen 
katalogizované obrazy s výběrem jejich detailů, ale i důležité kusy z dějiny evropské 
krajinomalby.
Tato bakalářská práce odpovídá rozsahu, jak je stanoven, je napsána čtivou formou, má 
dobrou jazykovou úroveň a po formální stránce je správně strukturovaná. Autorka si stanovila 
cíl, který se ji v zásadě podařilo splnit. Pracuje především z literaturou, která se týká 
lobkowiczké sbírky jako celku. Mohly bychom ji vytknout, že nepročetla a nezpracovala 
veškerou literaturu k Brueghelově Senoseči, ale to je úkol, který přesahuje rámec bakalářské 
práce. Umělecká díla, která si autorka vybrala, dostatečně popsala a rozebrala, čímž také 
splnila kriteria kladená na tento typ studentské práce.

Práci doporučuji k obhajobě.

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


	Bakalářská práce: Vlámská krajinomalba přelomu 16. a 17. století v Roudnické Lobkowiczké sbírce

