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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají
zadání a názvu práce.

x

Metody  využité  autorem  jsou  adekvátní  vzhledem  k  cíli
práce a tématu.

x

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. x

Struktura práce je vyvážená a logická. x

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x

Práce  je  psána  kultivovaným  odborným  jazykem  za
použití správné terminologie.

x

Autor správně cituje. x

Autor  nic  podstatného  neopomenul  (obsah,  úvod,  závěr,
seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím
jazyce, rozsah odpovídá zadání).

x

Celkové hodnocení (slovně)

Práce se zabývá studiem ikonografického materiálu, z něhož se autorka snaží vypozorovat, jakým
způsobem se vyvíjel středověký oděv našich předků. Jedná se o velmi kvalitní práci založenou na
důkladné analýze zvláště obrazového materiálu – nástěnných,  deskových i knižních maleb.  Téma
samo  o  sobě  je  značně  široké,  proto  bylo  vhodně  zvoleno  vymezení,  které  bylo  také  náležitě
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vysvětleno: autorka zvolila jak časové omezení (1330-1410), tak pramenné. V druhém případě pro
výslednou analýzu  vybrala  nejdůležitější  díla.  V neposlední  řadě  bylo  bádání  omezeno na český
materiál a na příslušníky vyšších společenských vrstev, panovníka, šlechtu, dvořany. 

Na začátku práce se nachází kapitoly uvádějící do tématu a informující čtenáře o kulturním
prostředí  lucemburských  Čech  a  písemných  pramenech,  jež  nás  zpravují  o  některých  oděvních
prvcích. Toto je velmi důležitá část, neboť právě s těmito zmínkami budou později získané informace
konfrontovány.  Následuje kapitola  o materiálech  a  vzorech.  Hlavní  část  práce  se věnuje rozboru
jednotlivých časových úseků, resp. zástupcům obrazových pramenů. Vždy po dvaceti letech. (Toto již
bez odůvodnění.) Za každou takovouto částí následuje podrobné shrnutí. Na samotný závěr práce je
ponecháno shrnutí celkového vývoje jednotlivě pro mužský a ženský oděv včetně doplňků a poslední
kapitola celé práce zabývající se českým stylem ve vztahu k okolním evropským zemím. 

Cílem práce bylo postihnout, jak malby ve vymezeném období reflektují vývojové tendence a
změny  módního  vkusu  dvorského  prostředí.  Dále  přinést  nové  poznatky  a  informace  o  výskytu
některých oděvních prvků, které se sice běžně v evropském prostředí rozšířily, u nás však obvykle
nošeny  nebyly,  a  naopak.  (s.  11)  Ideálně  pak  přispět  k  tomu,  aby  tyto  informace  pomohly  ke
zmapování  celistvého  vývoje  oděvních  prvků na základě  všech dostupných  pramenů,  tedy nejen
ikonografických.

Hlavní jádro práce je vyvedeno ve velmi kvalitním duchu, analýzy ikonografického materiálu
jsou velmi detailní. Při celkovém pohledu se ale nelze ubránit dojmu, že výsledná práce byla sešita
horkou jehlou. To se týká jak užívání sekundární literatury, některých rozporných tvrzení, tak úvah,
jež nejsou dotaženy do konce, a v neposlední řadě i formální úpravy práce, která patří ke slabším
článkům práce. Zastavme se u jednotlivých výtek.

Práce je uvedena velmi kvalitním rozborem literatury. Bohužel v samotném textu je odkazů na
sekundární literaturu jako šafránu a podobně je to s odkazy na literaturu obecně.  Nedozvíme se,
odkud jsou čerpány některé informace, nedozvíme se ani odkazy na další literaturu v místech, kde by
to bylo vhodné (např. pozn. 46). A to i přesto, že si autorka uvědomuje, že chybějící odkazy vedou
často čtenáře k nedůvěře nad takovými nepodloženými tvrzeními, jak sama několikrát uvádí. A to i v
případech, kde by se jistě argumenty i s odkazy daly najít v jiných dílech či u jiných autorů (viz názor
o původu pláště s liliemi u anděla ve scéně Zvěstování od Mistra vyšebrodského oltáře). Nebo na s.
76  ohledně  autorství  maleb  v  Emauzích.  Chybí  jediný  odkaz.  Existují  světlé  výjimky,  např.  při
analýze  děl  Mistra  vyšebrodského  oltáře,  kde  jsou  poznámky  k  textu  excelentní  a  vysvětlují  i
souvislosti díla.

 Z textu je zřejmé, že autorka pracovala s mnohem větším množstvím materiálu, než se nakonec
objevil v textu práce. Proto by bylo vhodné doplnit výklad o díla, která byla během zpracovávání z
výsledné analýzy vynechána a toto zdůvodnit. Pro další badatele by to bylo jasné vodítko – zřejmě
slepé cesty v tomto bádání. 

Velmi  pozitivně  hodnotím  konfrontaci  získaných  poznatků  na  základě  ikonografického
materiálu s písemnými prameny. Konkrétně s mravokárnými výtkami, jež se objevují ve Zbraslavské
kronice i u dalších autorů, jenž z ní zjevně čerpají. Nicméně vnášejí i své aktuální postřehy. Několik
obecných  otázek:  opravdu  zaznamenávají  kronikáři  jednotlivé  události  a  postřehy  s  časovými
prodlevami? (S.  9).  Naproti  tomu opravdu tvoří  umělci  autentické dílo a zachycují  v něm to,  co
skutečně v dané době vidí? Zřejmě si tím není jista ani autorka, neboť u kroniky Františka Pražského
několikrát  zmiňuje,  že reflektuje stav módy ve 40. letech 14. stol.,  kdy psal (s. 27). Může se ve
znázorňování oděvů vyskytovat totéž co v písemné kultuře či architektuře, tedy inspirace jinými díly
a vzory, tedy nejen realitou kolem umělce? 

Výtky stran formálního vzhledu jsou následující: chybí odsazení prvního řádku, nevhodně jsou
provedené  poznámky pod čarou (vždy začínají  velkým písmenem a  končí  tečkou).  Podobně při
odkazu na poznámku pod čarou nejprve čárka či tečka, až pak odkaz. Slovo „viz“ není zkratka, proto



za  ním  nenásleduje  tečka.  Naštěstí  množství  stylistických  či  gramatických  chyb  a  překlepů  je
minimální.

Přestože je zde uvedeno mnohem více výtek, než pochvaly, neměl by vzniknout dojem o nízké
kvalitě práce. Naopak. Práce je založena na vlastním studiu ikonografického materiálu a rozsáhlém
vytvořeném fotografickém archivu. Autorka určuje jednotlivé části oděvů, u některých méně jasných
uvádí hypotézy a odůvodnění možností.  Vidíme identifikaci  částí  oděvů, zařazování  do kontextu,
vyzdvihování  výjimečných  nebo  zvláštních  vyobrazení,  vyvozování  vlastních  závěrů.  Není  to
„pouhý“  popis  oděvních  částí.  Dále velmi  dobře řemeslně  je zpracovaný úvod, vymezení  studia,
postup i metody práce, včetně upozornění, na co je třeba si dát pozor.

Autorka shromáždila  dostatečné množství  informací,  na základě nichž je možné vytvořit  si
představu  o  stavu  módy  v  českých  zemích.  Ukázala,  že  je  ikonografický  pramen  dostatečným
pramenem pro poznání zvyklostí odívání. Jeden ze závěrů není zcela jasný: pro 30. a 40. léta autorka
uvádí, že je naše prostředí stále poněkud konzervativní a vyznačuje se romanizujícími střihy (s. 57).
Toto hodnocení ale vychází mimo jiné z Velislavovy bible, při jejímž rozboru bylo uváděno, že autor
záměrně uvádí romanizující styl, aby zdůraznil stáří biblických příběhů.

Zpět ke kladům. Kapitola 3.4 Vývoj módy a oděvních prvků v průběhu 14. století představuje
výborné  shrnutí  získaných  poznatků,  a  to  postupně  pro  mužský  a  ženský  oděv  (dáváno  do
konfrontace i s písemnými prameny), pláště, obuv, pokrývky hlavy a účesy. Na ni navazuje poslední
kapitola  Český styl a Evropa. Autorka došla díky studiu obrazového materiálu k závěru, že rozdíly
mezi jednotlivými společnostmi existovaly a že české dvorské prostředí obohatilo evropskou kulturu
odívání svým vlastním specifickým stylem. Větší přesah do okolních zemí již není. Práce je těmito
kapitolami až příliš rychle ukončena. Vzhledem k množství prostudovaného materiálu je to velká
škoda.

     

V Praze dne 17.5.2015 Mgr. Radka Těšínská Lomičková, PhD

Datum                          Podpis oponenta práce


