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Markéta Marešová, Zobrazení a význam zvířat v renesanční portrétní tvorbě: případ 

hranostaj. 

 

Posudek oponenta. 

 

Autorka této bakalářské práce si v úvodu zadala poněkud široký cíl: „seznámení se 

zobrazováním a významem zvířat v kontextu portrétní malby 2. poloviny 15. století až 

počátku 17. století a ilustrování povahy zvířecí symboliky na příkladu hranostaje.“ Takový 

široký záběr samozřejmě vede k povrchnímu přístupu, což autorka dokázala v prvních 

kapitolách své práce, kde se jednak snažila na několika málo stranách postihnout „uměleckou 

produkci v Evropě 2. poloviny 15. století až počátku 17. století“ a pojednat otázku „zvířat 

v renesanční kultuře a jejich význam“. V tomto přehledu se zaměřila především na 15. století 

a první polovinu 16. století. Opominula závěr 16. století a počátek toho následujícího, 

přestože si to zadala v nadpise i v úvodu. Soustředila se hlavně na výčet literatury od antiky 

po renesanci, v níž se postupně formoval názor na faunu, obklopující člověka. Zůstalo jen u 

výčtu bez bližšího hodnocení. Závěrečné kapitoly pak autorka věnovala „případu hranostaj“ a 

„dvěma případovým studiím obrazů s hranostajem“, tedy Leonardově Dámě s hranostajem a 

Mladému rytíři v krajině od Vittora Carpaccia. Popsala tři možné interpretace hranostaje 

v ikonografii a upozornila na několik textů doby předrenesanční, v nichž se o hranostajovi 

píše. Bohužel i v této centrální kapitole své práce autorka zůstala jenom na povrchu a 

nerozpracovala vztah mezi texty a obrazy. Jako konkrétní případ pro ilustraci hranostaje, 

který doplňuje portrétní malbu, autorka zvolila dvě díla, která jsou v odborné literatuře velmi 

frekventována. Pročíst se vším, co bylo o Leonardově Dámě s hranostajem napsáno, bylo 

samozřejmě nad její síly a možnosti. Přece jenom mohla ještě sáhnout po nejnovějším 

katalogu Leonardovy výstavy v Londýně a vytěžit z něho recentní pohled na danou 

problematiku. 

 

Souhrnem lze konstatovat, že tato práce, zajímavého tématu, je pojednána mělce a zběžně. 

Stálo by jistě za to více se věnovat „případu hranostaj“, včetně jeho výskytu na portrétní 

malbě zvoleného období a upustit od povšechných úvodních úvah o umění renesance atd. 

Práce je napsána stylisticky neobratně, takže na několika místech není zcela zřejmý význam 

textu (např. s. 7 poslední odstavec, s. 12 třetí odstavec od shora, ad.). Navíc je v ní mnoho 

gramatických chyb. Chyby jsou také v poznámkách pod čarou, kde autorka špatně odkazuje 

na příslušné poznámky, kde má být uvedena literatura v plném znění. Seznam použité 

literatury je zvláštně rozdělen na Literaturu a Periodika. I s ohledem na formální stránku věci 

by bylo dobré si práci ještě jednou pečlivě přečíst a opravit. 

 

Přes všechny výtky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou „dobře“. 

 

V Praze 5. září 2016 
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