
Posudek vedoucího na bakalářskou práci Anny Bouzkové „ Rostliny na minojských a 

mykénských freskách a jejich odkaz českému umění 20.století“, 169 s., 384 obr., 2 tab., FF 

UK Praha 2011. 

 

Předložená práce již svým rozsahem vysoko převyšuje normu stanovenou pro 

bakalářské práce. Autorka pojednala zvolené téma velmi podrobně a komplexně; hned 

v úvodu je pozitivní zařazení přehledu literatury ke zpracovávanému tématu, s nímž se 

v posledních letech setkáváme spíše výjimečně. 

První část vlastní práce seznamuje stručně s technikou zhotovování maleb, po ní 

následuje oddíl o mytologii a náboženství, neboť autorka správně konstatuje, že rostliny a 

tedy i rostlinné motivy měly svůj význam i v minojských a mykénských náboženských 

představách a rituálech. Zásadní pozornost je v této souvislosti věnována „Velké bohyni“, 

popisu jejích zobrazení a interpretaci takových maleb. Kromě fresek jsou jako příklady 

k zobrazení bohyně v různých situacích využity také prsteny: na obr. 332 je opravdu gryf? 

(viz. str.27, pozn. č.43).  

Další kapitola již přistupuje ke zvolenému tématu: v její první části je zařazen 

botanický přehled rostlin, které se v oblasti vyskytovaly a vyskytují. Seznam čítá téměř 

40druhů rostlin s jejich podrobnými popisy, včetně rozdělení na třídy a s barevnými 

vyobrazeními. Pro usnadnění orientace bych uvítala abecední řazení. Pak následuje popis 

fresek, na nichž jsou některé z rostlin zobrazeny; jejich seznam je řazen podle lokalit, při 

čemž nejvíce příkladů pochází samozřejmě z Knóssu a z Théry. Další podkapitolu tvoří 

přehled rostlin, které se na minojských a mykénských freskách podařilo identifikovat. Nutno 

podotknout, že identifikace není mnohdy snadná vzhledem ke stavu zachování fresek a jejich 

následné rekonstrukci, která může původní podobu zkreslit, i vzhledem k větší či menší 

stylizaci zobrazovaného, zvláště u fresek mykénských.  

Pro doplnění je ještě připojeno zobrazení rostlin na dalších památkách umělecko-

řemeslného charakteru: na gemách, špercích a keramice. Mezi šperky z Mochlu, které 

diplomandka okrajově zmiňuje, je možno, kromě jednoduchých lístků zašpičatělého nebo 

srdčitého tvaru, nalézt i jehlici s hlavicí ve tvaru květu, který je označován jako „sedmikráska“ 

(C. Davaras, Early Minoan Jewellery from Mochlos, BSA 70, 1975, 101 – 114, pl.19). I tyto 

nálezy by mohla autorka připojit při eventuálním pokračování ve zvoleném tématu. 

Jak již diplomandka uváděla v úvodu, nebylo možno, vzhledem k rozsahu první části 

práce, rozpracovat stejně podrobně i otázku vlivu minojských a mykénských fresek na české 

umění. Přesto byl zařazen velmi podrobný přehled  prací o minojské a mykénské kultuře, 

které vyšly na konci 19. a počátku 20. století, a díky nimž se umělci tohoto období ( autorka 

se zaměřuje zejména na Alfonse Muchu) mohli seznámit s příslušnými uměleckými 

památkami. Také tato partie může být využita v dalším bádání na dané téma. 



V závěrech se diplomandka v sumarizaci výsledků své práce soustřeďuje hlavně na 

problémy s přesným druhovým zařazením na freskách zobrazovaných rostlin. Možná by bylo 

vhodné věnovat zde více pozornosti také četnosti výskytu jednotlivých rostlinných rodů a 

jejímu zdůvodnění (včetně hojně zobrazovaných rozet). Toto konstatování ovšem nijak 

nesnižuje kvalitu práce. 

K práci je připojena rozsáhlá barevná obrazová příloha, obsáhlý je rovněž seznam 

použité literatury. Po formulační stránce je práce vcelku zdařilá, jen místy se vloudily některé 

drobné chyby, pro lepší porozumění textu by se autorka měla vyvarovat častějšího používání 

dvou negativních sloves: „nemohl se nesetkat“ apod. 

Práce rozhodně splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a je možno ji 

považovat za vhodný podklad pro obhajobu za účelem získání titulu bakalář.   

 

V Praze dne 9.9.2011                                         Doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. 

      


