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Autorka  si  zvolila  velice  zajímavé,  nesporně  originální  a  atraktivní  téma. 

Architektura je skutečně jednou z doposud málo sledovaných složek barokních malířských 

děl. 

Velice  krátký  úvod  osvětluje  volbu  tématu.  Chybí  navazující  informace  o 

současném stavu poznání. I když by se jednalo o velice krátký seznam, v řadě prací (Neuman, 

Blažíček),  či  katalogů  Národní  galerie  jsou  zmínky  o  architektonické  části  uvedeny  (např. 

katalog věnovaný Škrétovi,  Heinschovi  a  další  –  viz  i  jinak  vhodně zvolený výčet  základní 

literatury v závěru). I když není součástí práce fresková malba, alespoň zmínka o architektuře, 

která je zde daleko více reflektována by měla být z metodologického hlediska zohledněna 

(Mádlovy četné studie).

Další  část  obsahuje  katalog  zabývající  se  17  vybranými  obrazy.   Autorka  zde 

s citem pro kompozici, barevné ladění i ikonografické motivy velice dobře popisuje jednotlivá 

díla členěná dle zachycení staveb/prvků do několika skupin. Následně charakterizuje jejich 

architektonickou složku a snaží  se  zdůvodnit  nejen její  přítomnost,  ale  i  důvod,  proč  byl  

konkrétní prvek použit. 

U těchto katalogových hesel na rozdíl od většinou výstižného popisu i rozboru 

postrádám dostatečnou citaci literatury. I když většina dosavadních badatelů téma diplomové 



práce – tedy architekturu – nesleduje, případně zmiňuje zcela okrajově, stávající rozbory by 

zde rozhodně měly být uvedeny. Právě sledování dosavadního zájmu o tuto složku obrazu 

mohlo tvořit jednu z přínosných linií práce.

Zajímavé jsou poznatky o historizujících prvcích v zobrazované architektuře a 

jejich možné ovlivnění spoluprací  s dalšími osobnostmi (Heinsch, Beckovský).  Za nesporný 

přínos pokládám uvedení dvojice portrétů z valdštejnské rodové galerie. I když nejsou zcela 

neznámé,  jejich  zapojení  do  daného  kontextu  je  velice  důležité.  Zde  jsou  aktiva  práce 

jednoznačná.  Problematické  je  označení  poslední  skupiny  („italské  vlivy“),  což  přiznává 

samotná autorka. Italské vlivy jsou zcela obecné a rovněž jejich vztažení na tvarosloví je zcela  

obecné,  platí  v podstatě  pro  všechna  zobrazení  s výjimkou  historizujících  středověkých 

odkazů.  I  práce s nimi je ale někdy „italská“, s ohledem na naivní  uchopení časově velice 

vzdálených a zřejmě ne vždy zcela pochopených tvarů.

Třístránkový závěr nedovoluje, než zopakovat určité teze z katalogu,  případně 

jen naznačit určité možnosti. Zde práce zůstala někde na polovině cesty.

Přes uvedené výhrady doporučuji práci k obhajobě.

V Praze, září 2014          Ing. Petr Macek, PhD. 


