
POSUDEK BAKALÁ SKÉŘ  PRÁCE

Lucie Mou kováč
Francisco de Goya: Los Caprichos (Rozmary)

Pon kud nestandardn  a nadstandardn  je p edm tem bakalá ské práce Lucieě ě ě ř ě ř  
Mou kové dílo, které stojí u zrodu „moderního“ um ní: cyklus grafických list  (leptč ě ů  
& akvatinta), který na konci 18. století vytvo il Francisco de Goya. D vod této volbyř ů  
je pochopitelný, nebo  autorka této práce již absolvovala magisterské studiumť  
špan lštiny, takže je velmi dob e obeznámena sě ř  historií a kulturou Špan lska. ě

Práce je velmi dob e rozvržena a ve ty ech kapitolách logicky postupuje odř č ř  
obecného (kap. 2: Goya, jeho doba a tvorba; kap. 3: Goya a grafika ve Špan lsku) keě  
konkrétnímu. Tím je tvrtá kapitola, ze všech nejrozsáhlejší (s. 24–48), kteráč  
pojednává o (nej)vlastn jším tématu této bakalá ské práce: cyklu ě ř Los Caprichos. 
V této ásti nejp ínosn jší je podkapitola 4.3. v novaná tématice arod jnictvíč ř ě ě č ě  
(Brujeriás), které ztvár uje specifická skupina list  vň ů  rámci Goyových Rozmarů (s. 
39–48). Lucie Mou ková je interpretuje tém  výhradn  zč ěř ě  pozice literární historie, 
tedy z hlediska své profese, a výsledky jejího interdisciplinárního výkladu jsou 
pozoruhodné. Na druhé stran  je však t eba konstatovat, že to, co je pozitivem tétoě ř  
práce, sou asn  p edstavuje její problematickou stránku. Autorka tém  opomíjíč ě ř ěř  
problém ikonografické tradice arod jnic a arod jnictví vč ě č ě  evropském um ní zejménaě  
16. a 17. století. M la tato zobrazení n jaký vliv na Goyu? Znal je? Nebo bylě ě  
naprostým novátorem? To nepochybn  souvisí sě  postojem Lucie Mou kovéč  
k um leckohistorické literatu e o Goyovi, která je asto citována zě ř č  druhé ruky nebo 
v bec ne (Folke Nordström, Werner Hofmann, John F. Moffitt). Výsledkem pak je, žeů  
tématu „Francisco Goya, ikonografie a emblémy“ je v nována jedna jediná s. 21.ě  
Naopak z hlediska d jin um ní je velmi dob e zvládnuta problematika grafiky veě ě ř  
Špan lsku a u Goyi, což p edstavuje solidní orientaci vě ř  povýtce technických 
záležitostech. 

S jistou dávkou p ehán ní lze íci, že ím tato bakalá ská práce zachází, tím takéř ě ř č ř  
schází. I p es uvedené výhrady se však domnívám, že tato práce – navíc dob eř ř  
napsaná a tivá – bohat  p ekra uje požadavky kladené na práci bakalá skou ač ě ř č ř  
rozhodn  ji doporu uji kě č  obhajob .ě
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