
Posudek bakalářské práce slečny Kateřiny Stránské 

na téma Plenář Hanuše II. z Kolowrat z chrámového pokladu svatovítského 

 

Předložená bakalářská práce je nepochybně kvalitní a dobře zpracovaná. Její autorka 

má hluboký, opravdový a vnitřně procítěný zájem o užité umění, zlatnictví, drahé kameny, 

kameje i gemy a obecně minerály. Při svém dosavadním školení si vytváří kontakt s kurátory 

sbírek stejně jako s restaurátory. Autorka práce umí dovedně zpracovávat literaturu. 

Nespokojí se s tím, co bylo napsáno, ale vydává se na cestu vlastního poznání. Heuristika se jí 

stává pomyslným odrazovým můstkem, po kterém správně bere – v uvozovkách – sbírkový 

předmět do vlastních rukou, dlouze si jej prohlíží, uvažuje a teprve potom bez jakéhokoliv 

unáhlení a v celkem pregnantním způsobu vyjádření interpretuje. Přitom všem respektuje své 

okolí, takže pro mne bylo radostí, spolupracovat na této práci v roli pedagoga. Slečna 

Kateřina Stránská je bezpochyby nadějí pro obor dějin umění se specializací na dějiny užitého 

umění.  

Při prvním pohledu, pro někoho dost možná minimalistický styl textu předkládané 

práce, může být nazírán jako poněkud strohý. Ve skutečnosti je ale dobře zvolený především 

s ohledem k monografickému vymezení tématu a správně chápanému rozsahu bakalářské 

práce. V této práci není třeba se doslova utopit v moři slov, protože myšlenka je lehce 

nadhozena a hypotéza srozumitelně formulována.  

Silnou stránkou práce jsou jasně formulované kapitoly s přehledným členěním. Slabší 

stránkou jsou texty věnované světcům. Nelíbí se mi drobná chyba v nadpisu, ale velké Z místo 

malého není žádnou životní tragédií. Téměř nic, až na pár drobností, nelze vytknout ani 

poznámkovému aparátu. Dokonce ani seznamu literatury a už vůbec nic obrazové příloze.                

Co mě nejvíce potěšilo, je skutečnost, že slečna konzultovala svou práci i s předním českým 

restaurátorem, což ji obohatilo nejenom pro tuto práci ale především pro život… 

S plnou radostí doporučuji práci slečny Kateřiny Stránské na téma Plenář Hanuše II. 

z Kolowrat z chrámového pokladu svatovítského k obhájení!  

 

 

 

PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 


