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Předložená bakalářská práce má celkem 237 číslovaných stran, z toho čtyři strany tvoří 
soupis použité literatury. Úctyhodných 58 stran tvoří soupis obrazové přílohy s popisky a zdroji 
obrázků. Sama obrazová příloha pokrývá rozsáhlých 67 stran

Autorka si klade za cíl zpracovat výskyt rostlin především na minojských a mykénských 
freskách, chce přitom zohlednit o další skupiny materiální kultury obou okruhů a následně pojednat 
o inspiraci tímto segmentem umění v prostředí českého výtvarného umění 20. století. 

Solidně vystavěný úvod, kde Bouzková nastiňuje svůj postup práce a jakousi metodologii 
stejně tak jako historii bádání v jejím tématu, je následován skutečně rozsáhlou a snad až příliš 
detailně strukturovanou, analytickou kapitolou rozebírající zobrazení rostlin na freskách. Zde také 
představuje náboženství A mythologii těchto kultur. Zvláště obsáhlou a k botanice výrazně se 
chýlicí podkapitolou je kapitola 2.4., kde se čtenář ptá, zda z takovýchto dat lze vůbec z hlediska 
kunsthistorického vůbec něco vytěžit. Věděl malíř fresky aspoň polovinu toho, co autorka práce o 
zobrazovaných rostlinách, jsou tedy takové údaje vůbec relevantní ve vztahu k tématu? Nicméně 
jde o mimořádně důkladnou rešerši zobrazených rostlinných druhů, která zasluhuje ocenění. 
Struktura této části by byla možná přehlednější v podobě katalogu, podkapitoly pátého řádu jsou 
přeci jen příliš.

Třetí kapitola měla být druhým pilířem autorčiny práce, přesto, jak sama několikrát 
zdůrazňuje, nabobtnalost druhé kapitoly jí nedala prostor k pojednání o vlivu fresek na české umění 
v rozsahu, jak sama původně chtěla. Tak zůstává třetí kapitola jen jakýmsi nastíněním budoucích 
možností studia, které by muselo podložit reálnou možnost inspirace českého uměleckého prostředí. 
Tento stav považuji za skutečně nešťastný, neboť zadání práce právě v tomto usilovalo o 
novátorský přínos a autorka tak zadání zůstala dost dlužna. Na druhou stranu jsem si vědom toho, 
jak náročnou práci odvedla při zpracování „herbáře“ v kapitole 2.

Tato enormně rozsáhlá bakalářská práce je tak v jistém smyslu nevyvážená, přesto se 
domnívám, že je kvalitní. To se týká i jazykové, stylistické, heuristické a terminologické úrovně 
díla. Formálních nedostatků je skutečně málo, podobně překlepů a nepozorností je nemnoho.

S ohledem na výše řečené mám za to, že autorka i přes výtky jednoznačně prokázala svou 
schopnost práce s odborným textem i schopnost takový text vytvořit se všemi jeho náležitostmi 
formálními, strukturálními i obsahovými. Využila dostupné zdroje informací v uspokojivé míře a 



v zadaném tématu se dobře zorientovala. Její bakalářská práce tak rozhodně splňuje nároky na 
takovou práci kladené.

Proto doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě a bude-li úspěšná, navrhuji 
ji hodnotit jako VÝBORNOU.
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