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Předložená bakalářské práce si klade za cíl vytvořit syntézu rozsáhlé činnosti kulturního 

pracovníka Ferdinanda Velce působícího od roku 1895 až do roku svého skonu 1920 v Sarajevu. 

Posluchačka v úvodu formuluje svůj úmysl: „V rámci vztahové práce se pokusím nastínit 

společensko-kulturní klima Bosny a Hercegoviny v době, kdy tam Ferdinand Velc působil a zároveň 

také vliv Velcova pobytu v jihoslovanském prostředí na utužení kontaktů Čechů s touto zemí a jejími 

obyvateli.“ (s. 10). Posluchačka také uvádí, že dílu F. Velce byla v českém prostředí doposud 

věnována velmi malá pozornost, respektive byly zde recipovány jen některé oblasti jeho činnosti a to 

zejména ty, které se vztahují k jeho českému dílu výtvarnému a folkloristickému. Jejím záměrem je 

podat ucelený pohled na jeho veškeré kulturní aktivity a zejména na ty, které jakkoliv souvisejí s jeho 

působením v Bosně a Hercegovině. K práci je připojena příloha přinášející soupisy výtvarného a 

fotografického díla, dále bibliografii Velcových tištěných prací tak i prací o něm, a reprodukce 

Velcova výtvarného díla.  

O podílu Čechů na kulturním vývoji Bosny a Hercegoviny vznikají aktuálně fundované studie 

v českém jazyce i v jazycích Bosny a Hercegoviny, přesto v nich není věnována dostatečná pozornost 

F. Velcovi. Bakalářská diplomová práce usiluje tuto skutečnost napravit. Činí tak poněkud úsporně 

s pouhým náznakem analýzy zkoumaného Velcova díla i dobového kontextu. 

Práce má být podle názvu a záměru vztahovou studií, která sleduje vliv Velcových aktivit na 

obě prostředí, do nichž vnáší zkoumaná postava svou činností významné obohacení ve formě posílení 

vzájemné informovanosti jedněch o druhých. Z textu vyplývá, že Velcova činnost byla především 

upřena na obeznámení české společnosti s Bosnou a Hercegovinou v oblasti publicistických a 

výtvarných příspěvků o bosensko-hercegovské realitě v českém tisku a pak prostřednictvím česky 

psaného turistického průvodce po tomto balkánském regionu. Ve Velcově činnostech vyvíjených 

v Sarajevu není propagátorský prvek o českém prostředí směrem k obyvatelům Bosny a Hercegoviny 

přímo přítomný. V případě českého vlivu na bosensko-hercegovskou společnost by bylo třeba 

zkoumat pedagogickou práci výtvarníka Velce, což není v silách autorky humanitně a nikoliv 

uměnovědně vybavené. Velcův význam pro bosensko-hercegovskou bibliografii nevyplývá z jeho 

příslušnosti k českému národu, ale z  kulturně identifikačních potřeb země, která se po několika 

staletích vrací do evropského civilizačního okruhu.    

Práce je zaměřená na dílo jediného tvůrce. První kapitola, která slibovala obecnější 

charakteristiku kontextového zařazení do dobového vlivu Čechů v Bosně a Hercegovině, přináší 

základní výčet oblastí, v nichž se Češi uplatnili. Přestože posluchačka měla k dispozici odbornou 

literaturu k dějinám česko – bosensko-hercegovských vztahů, nevyužila ji k nástinu politických 

podmínek, do kterých Češi ve zkoumaném období vstupovali, ani k charakteristice kulturně politické 

situace. Dále už je práce věnována výhradně F. Velcovi a je členěna do podkapitol podle jednotlivých 

Velcových činností. 

                                                                                                                                                       

Posluchačce se podařilo sestavit bibliografický soupis slovesných i výtvarných prací 

 Ferdinanda Velce a prací o něm s ukázkami výtvarných děl (Příloha). Tento soupis doprovodila bio-

bibliografickou studií, v níž převažuje důraz na základní informace, byť s ohledem na Velcovu šíři 



profesní i zájmové činnosti, čímž připomíná a oživuje dávnou, dnes v českém prostředí zapomenutou 

popularitu Velce i dodnes živou vděčnost bosensko-hercegovského prostředí za jeho pedagogické 

vedení moderních výtvarníků, kteří se následně v první polovině 20. století podíleli na formování 

vlastní výtvarné školy. Druhá oblast Velcova zájmu se týká nového dobového fenoménu – využití 

volného času sílící oblibou turismu. Velc jako zapálený turista přinesl do nového prostředí zájem o 

turismus, který měl v českém prostředí mnoho nadšených propagátorů a aktivních provozovatelů. 

Velcův průvodce po Bosně a Hercegovině propaguje tuto zemi, je však určen primárně českým 

turistům, kteří posléze navštívili tento velmi přitažlivý region a posílili zemi také ekonomicky. Třetí 

oblast, která byla z hlediska propagace Bosny a Hercegoviny z Velcových aktivit nejdůležitější, byla 

činnost bibliografická, což opět pro Velce představovalo práci amatérskou. Můžeme najít jistou 

paralelu osudu této činnosti s osudem Velce samého i jeho dalších děl – její výsledky zůstaly po 

dlouhou dobu veřejnosti neznámy, ba dokonce se jí část ztratila, teprve po mnoha desetiletích se torzo 

této náročné práce dočkalo knižního vydání.  

 

Nadja Čorić měla příležitost seznámit se s materiálem o Velcovi ve dvou institucích, které 

uchovávají zejména jeho výtvarné dílo a to ve Vlastivědném muzeu ve Slaném a v Umělecké galerii 

Bosny a Hercegoviny. Její práce může velmi dobře posloužit v obou institucích jako průvodce po díle 

F. Velce  

Posluchačka nevyužila příležitost vlastního analytického pohledu na obě Velcovy zásadní 

knižní práce – „Bibliografii“ a „Průvodce“, které představuje spíše citacemi sekundární literatury. 

Přestože si vytkla za cíl zasadit Velcovo dílo do kulturně politické situace země, v níž působil a tvořil, 

informace o prostředí jsou značně stručné a spíše v druhém plánu – víceméně vyplývají 

z ilustrativního materiálu.  

Jestliže byly vysloveny kritické připomínky k práci, neznamená to, že by práce neměla svou 

pozitivní výpovědní hodnotu pro širší veřejnost a validitu pro studovaný obor posluchačky. Lze ji 

hodnotit jako informativní příručku. Práce se odchýlila od proklamovaného záměru být syntézou, 

předkládá souhrn informací, které se posluchačce podařilo nashromáždit.  

Práci doporučuji k veřejné obhajobě, považuji ji za obhajitelnou a hodnotím ji klasifikačním 

stupněm dobře.   
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