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Goyovy Rozmary jsou v minulosti mnohokrát a stále znovu odborně zkoumaným dílem 
světového umění, a pro jeho další zkoumání je zřejmým předpokladem znalost španělštiny, 
kterou autorka výborně osvědčuje.

Pro mnohotvárnost Goyovy tvorby je také vhodným rozhodnutím autorky, soustředit se na 
určitá témata sahající mimo Caprichos, jako jsou čarodějnictví, prostituce a podobně.

Práce je stylizačně velmi zdatná, formálně bez zjevných závad a účelně vybavena obrazovou 
přílohou. Je také logicky dobře členěna, a v patřičných proporcích vymezených úvodním 
částem textu, jeho fokusu a závěru. 

Jediná podstatnější námitka vůči této práci může, zdánlivě paradoxně, plynout z jejích 
zjevných předností. Jde o to, že autorka se opírá z dosavadní odborné literatury takřka 
bezvýhradně o tituly vydané ve španělštině, nebo z ní do češtiny přeložené. Výsledkem je, že 
nepracuje ani s jednou z klasických a takříkajíc standardních monografií Goyi, kdysi vydanou 
v češtině (F. Antal), ani s téměř ničím z novější a neobyčejně rozsáhlé literatury, 
pojednávající Goyu v kontextu evropského umění kolem roku 1800 (zejména z literatury 
anglosaské). To by se však hodilo, a to i ve specifické souvislosti s výzkumem a poznatky ke 
Goyovým Caprichos. 

Autorka se řídí ohledem ke španělskému jazyku a reáliím, pro implikace Caprichos nesporně 
dominantním. Caprichos však uvažuje víceméně pouze v tomto kontextu. Nicméně samotné 
„Rozmary“ představují symptomatický, byť dosti vágně etablovaný žánr umělecké tvorby, 
zejména v Itálii 18. století, a to i ve shodě s příslušnými technikami tzv. umělecké grafiky 
(mj. lepty Tiepola, Goyovi nejspíš známé). Tento žánr Goya v předmluvě k Caprichos pro 
moderní dobu vymezil způsobem zasluhujícím analýzu, či aspoň větší zmínku. 

Tato námitka je předkládána jen pro účely obhajoby posuzované práce a nemá snížit 
hodnocení kvality bakalářské práce jako celku. 

V celkovém podání i v analýze vybraných problémů autorka prokazuje schopnost všestranné 
práce s uměleckohistorickým materiálem, samostatnost a vynalézavost ve vystižení hlavní 
problematiky Goyi a jeho Caprichos. 

Také proto její práci plně doporučuji k obhajobě.

Prof. Roman Prahl
V Praze 5. 9. 2011


