
Posudek oponenta magisterské práce

Pavel Koziol: Madona mostecká

Předloženou magisterskou práci Pavla Koziola jsem si podrobně přečetl a poměrně 

dlouho jsem váhal jak přistoupit k jejímu objektivnímu zhodnocení. Měl –li bych jí zhodnotit 

jako práci umělecko historickou , kdy autor pracuje se standardním metodologickým 

aparátem dějin umění, pak by mé stanovisko bylo jednoznačně negativní a práci bych musel 

jednoznačně odmítnout. Po určitém váhání jsem tedy přijal „optiku“  jejího autora. Ten 

v úvodu naznačuje, že zvolil „jakýsi fenomenologický přístup“.

Ovšem i při přijetí autorova „úhlu pohledu“ lze práci mnohé vytknout. Především to, že 

fenomenologii obrazu je věnována poměrně rozsáhlá literatura, kterou autor práce 

nereflektuje (viz třeba u nás studie Petříčkovy či Novákovy či v zahraničí práce Deridovy) . 

Kritický  přehled názorů na celou problematiku fenomenologie středověkého obrazu měl být 

úvodní  kapitolou práce, kterou naprosto postrádám. Odvolává-li se autor práce na církevní 

autory pak cituje nikoliv prameny (alespoň latinskou či řeckou patrologii Migneho), ale 

druhotnou literaturu, a to ještě jedinou – práci A de Libery Středověká filozofie (případně U. 

Eca  Umění a krása ve středověké estetice). Naprosto postrádám metodu komparativní, 

doporučuji autorovi práce podívat se na filozoficky zaměřené práce pana prof. Dalibora 

Veselého, které jsou vzornou ukázkou přístupu filosofa-historika umění. Na magisterskou 

práce ji přehled literatury opravdu velmi stručný ba nedostatečný. Také systém poznámek 

neodpovídá standartu, který požadujeme pro magisterské práce. To jsou negativa práce, Ta 

má ovšem i svá pozitiva a tím je pokus o myšlenkově nový pohled a soud autora, bohužel 

zjevně nezatížený literaturou.Práce je psána komplikovaným, ale dobrým  stylem, 

s občasnými překlepy.

Po dlouhém váhání, když jsem zvažoval všechna pro a proti, jsem se rozhodl ocenit to, že 

autor přistoupil k zadanému tématu jinak než je obvyklé a proto práci i když s rozpaky 

doporučuji k obhájení. Musím také konstatovat, že formální stránka práce (rozsah, systém 

poznámek) je už téměř za hranici únosnosti.

V Praze, dne 6.9. 2011                                                  Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.




