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Jiří Tilman si téma bakalářské práce zvolil, protože zbraně jsou jeho profesní obor. To, že se o svůj 
obor do hloubky zajímá, se projevilo i na velice dobré úrovni jeho práce.
Bakalářská práce je hned od počátku charakteristická dobrým tříděním informací. Např.: „…dodnes 
se obecně při datování zbraní vychází z:1 – konstrukce (technického principu), 2 –
technologie výroby a použití materiálů, 3 – tvaru hlavních částí (umělecký nebo konstrukční 
„sloh“), 4 – výzdoby povrchu, 5 – značení (tovární, zkušební, obchodní, vojenské a jiné 
značení zbraní).“ (s. 9). Celá bakalářská práce je tak obsahově i formálně velice přehledná.
A od počátku je také jasné, že se autor ve svém oboru dobře orientuje. Při exkurzi historií 
střelných zbraní uvádí nejen informace, které jsou zásadní pro pochopení tématu a jeho 
souvislostí, ale také četné podrobnosti a zajímavosti, např.: „V 16 století byla kadence rány 
z muškety 1 rána za hodinu, v 17. století 1 rána za 15 minut. Pouze výjimečně vetší.“ (s. 11).
Jiří Tilman se nezabývá pouze technologickým popisem zbraní, ale také popisuje jejich 
zvláštní místo v kultuře a socializaci společnosti: „Například u starých Slovanů směl zbraň 
nosit pouze svobodný muž – bojovník. Později byl meč odznakem šlechtického stavu.“ (s. 
12). Úvahu o vlivu důležitosti zbraní ve společnosti uzavírá logickou úvahou „Všechny tyto 
jevy se odrážely ve skutečnosti, že výrobě zbraní pro tyto specifické účely byla často 
věnována mimořádná pozornost nejen po stránce konstrukční, materiálové a technologické ale 
i z hlediska uměleckého ztvárnění a výzdoby.“ (s. 13).  Vyústění popisu skutečností 
v závěrečné shrnutí je cennou kvalitou celé bakalářské práce Jiřího Tilmana.
Zkušenost Jiřího Tilmana v oboru palných zbraní vyústila v bakalářské práci i v řadu 
praktických informací: „Míra výzdoby rukojeti je zde však limitována uživatelským 
komfortem. Pokud se bude bohatě zdobená rukojeť špatně držet, je zbraň k ničemu, pokud 
ovšem nejde o zbraň ceremoniální.“ (s. 13). Bylo by jistě příjemným zpestřením obhajoby, 
kdyby některé „příklady ze života“, jako např.: „U loveckých chladných zbraní se zde 
objevují nápisy s mysliveckou tématikou, modlitby, žertovné veršovánky nebo přání dobrého 
lovu.“ (s. 14), dále rozvedl.
Na bakalářské práci Jiřího Tilmana je také velice sympatické, že se jeho zájem o obor 
projevuje také v jeho osobním přístupu k tématu: „Nevylučuji, že někde se povedlo získat 
pandurovu zbraň, ale je velmi nepravděpodobné, že by panduři před odchodem ze střední 
Evropy domů na okraj civilizace dobrovolně odevzdali šavle či nože k výrobě loveckých 
zbraní.“ (s. 17). Z těchto komentářů je zřejmé, že jeho práce není pouze převodem informací 
z jiných zdrojů, ale že je také tvůrčím způsobem zpracována.
Sympatickou součástí práce Jiřího Tilmana jsou četné a správně uvedené citace. Z citování je 
zřejmé, že autor má tolik vlastních zkušeností a vědomostí, že se nemusí chlubit cizím peřím.
Kapitola o ornamentice zbraní je líčena velmi barvitě: „Jestliže před stoletím to byli jeleni, 
medvědi, vlci a lovci na koních, tak dnes vedle klasické zvěře zastoupené v domácí přírodě, je 



to módní zobrazování „velké pětky“ (Big Five – slon, nosorožec, buvol, lev a levhart).“ (s.
23). A opět je uvedena řada zajímavých informací pojatých nikoliv pouze prvoplánově ale 
v širších souvislostech: „Rozvilinu lze kombinovat se zvířecími motivy nebo loveckými 
scénami či arabeskami. Jde o univerzální a po stránce politiky či náboženství nekonfliktní 
výzdobný motiv. Lze jí zdobit i zbraně pro diktátory. Najdeme ji jak na zbraních pro Lenina, 
na trojáku pro Stalina, na samonabíjecí brokovnici pro Antonína Zápotockého i na zbraních, 
které užíval Erich Honecker.“ (s. 24 – 25). Barvité líčení výzdoby je doplněno četnými 
ilustracemi v obrazové příloze.
Znalectví Jiřího Tilmana je podloženo i orientací v musejních sbírkách: „Zde odkazuji na 
kulovnici Sako model Finnbear z majetku Ing. Josefa Vágnera (zakladatel safari ve Dvoře 
Králové), která je uložena ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích pod číslem Mil 
1846 a je vystavena ve stálé expozici zbraní tohoto muzea“(s. 29). Provedením průzkumu 
muzejních exponátů bakalářská práce získává kvality diplomové nebo dokonce disertační 
práce.
Cit odborníka projevil Jiří Tilman také v kapitole o renovaci zbraní: „Vzhledem k tomu, že 
mezi lety 1948-1989 byl u nás nedostatek kvalifikovaných puškařů, myslivci si pomáhali, jak 
uměli a řada zbraní byla zohyzděna novou nevhodnou a nepatřičnou pažbou.“ (s. 36). 
V závěru teoretické práce nás Jiří Tilman uvádí do současnosti oboru v dosud 
nepublikovaném rozhovoru s Reném Ondrou, naším předním rytcem výzdoby zbraní. 
Rozhovor je zajímavý nejen pro okruh příznivců krásných zbraní, ale výroky mistra - rytce
platí pro výtvarnou tvorbu všeobecně: „Pro moji osobu je důležité při pohledu na práci jiného 
kolegy, zda má jeho dílo duši a určitý, vysledovatelný vnitřní náboj. Technická stránka mne již 
tak moc nezajímá, samozřejmě, pokud to není totální diletantské dílo.“ (s. 43).
Teoretická část práce je po obsahové i formální stránce snad zcela bezchybná (kromě pár 
drobných gramatických chybek), přináší srozumitelný vhled do problematiky, řadu souvislostí 
i podrobností, zajímavostí i osobních názorů. Dalo by se říci, že tato část bakalářské práce je 
na úrovni odborné publikace.
V pedagogické části Jiří Tilman vychází ze zkušenosti, kterou jako policista nabyl při předváděcích a 
preventivních akcích s mládeží. Jako výtvarný projekt navrhuje k řešení několik zadání: řezbu 
monogramu, rytinu jmenovky na dveře, prostorové ztvárnění zbraně modelováním a kresbu na pažbu 
zbraně. Realizaci pedagogické části práce bude zřejmě prezentovat při obhajobě.

Vzhledem k vynikající úrovni teoretické části a v očekávání zdárné realizace zajímavých výtvarných 
úkolů navrhuji známku: výborně


