
Posudek bakalářské práce pana Adama Stiburka  

na téma 

Stylové proměny středoevropského nábytku 

 

Úvodem mého posudku, vpravdě kritického a nelítostného vůči pisateli práce, uveďme 

několik nešťastně slabých částí textu, které se staly zbytečnými diskutabilními místy. 

Zbytečnými proto, že se jim dalo vyhnout včasnou konzultací osobní nebo telefonickou, tak 

jako tak včasnou a ne pozdní. Mnohé o práci napovídá již všeobjímající úvodní konstatování:  

Základní oporu při psaní mi pomohla vynikající, a v mnoha ohledech stále ještě 

nepřekonaná kniha Františka Cimburka, výstižně nazvaná Dějiny nábytkového umění,                         

ve které je srozumitelně, věcně a souhrnně sepsán vývoj nábytkového umění a svou 

nadčasovostí se pro mne, stejně jako pro mnohé jiné autory, stala základním nosným textem 

celé práce. Z područí jisté závislosti na této knize se nelze při sebevětší touze vymanit jak 

obecně, tak v mém textu; přesto se snažím užívat vhodných citací, aniž bych unavoval 

suchopárným výčtem literatury. (Na s. 5.) 

Je nám tedy hned jasné, s kterou knihou autor textu ponejvíce pracoval a která 

publikace se mu stala vzorem. Bohužel, nevymanil se z otrocké závislosti na této dobře 

zvolené literatuře (a to zdůrazňuji a je ku prospěchu věci) a příliš ji nerozhojnil dalším čtivem; 

tato, do jisté míry heuristická vada, může být považována za základní nedostatek odevzdané 

práce – vyjádřeno lakonicky, málo použité literatury. Ale pojďme dále:  

Nové druhy nářadí, jakým je hoblík a objev vodní pily (první vodní pila byla 

sestrojena Francouzem Villardem de Honecourtem v roce 1245) i její postupné rozšíření 

umožnily změnu postupů a napomohly k výrobě nábytku s rámovou konstrukcí s tenčími 

výplněmi. (Na s. 8.) 

Zde asi tušíme, že zmíněný Francouz asi vodní pilu spíše zaznamenal, ale nevynalezl, 

ale o tom může být vedena řeč při obhajobě práce. Vypravme se v textu Adama Stiburka ještě 

hlouběji, abychom téměř nedýchali při větě: 

Renesanční nábytek se stává uměleckým výtvorem odpovídajícím pojetí architektury. 

(Na s. 11.) 

A když se opět nadechneme, zklame nás pouliční označení zásuvek v nábytku:  

Začaly se vyrábět i speciální stoly psací, čtecí, se šuplíky a poličkami na uložení 

drobných předmětů. Ze stolů s nástavbou se postupně staly kabinety a následně kabinetní 

skříně velmi nákladně a propracovaně zdobené architektonickou dekorací. (Na s. 12.) 

To je jistě pro mnohé lidi nevěnující pozornost užitému umění a zvláště nábytkové 

tvorbě marginálie, ale pro slohové poznání nábytku je také podnětná, poněkud krkolomná 

další věta týkající se barokního slohu: 

Tomuto účelu byla proto podřízena i funkce nábytku. Skříně dostaly nadlidská měřítka, 

židle, v souladu s etiketou, měly převýšené opěradlo, příborníky a hodiny na podstavcích 

se monumentalizovaly, aby zůstaly s okolím v rovnováze. (Na s. 19.) 



Tak by se mohlo zdát, že práce pana Adama Stiburka je slabá. Je i není tomu tak. 

Vždyť každá mince má rub i líc. Její slabou stránkou je v mnohém jazyk a literatura, ale s tím 

už nic nenaděláme…a vlastně to není nejhorší práce, kterou jsem kdy četl. Na úroveň 

bakalářské práce je to ještě stále (češtinou) dobrá úroveň. Její silnou stránkou je osobní zájem 

pisatele o dané téma a jeho restaurátorská průprava!  

Ano, pan Stiburek přináleží k nemnoha studentům UDKU KTF, kteří sice nevládnou 

slovem, ale chtějí poznat řemeslo a od technické průpravy jdou dál ve své praxi. Někdy 

ovšem zbytečně opomíjejí teoretickou část výuky ve smyslu jistého, povzneseného nadhledu. 

Protože sám dávám přednost poznání slohových proměn, je pro mne schopnost vyjádření se 

slovy neméně důležitou, podobně jako je schopnost držet rydla a rydélka, hoblík nebo pilník, 

vyznat se v politurách nebo ve zlacení.  

Závěrem, aby to bylo v rámci tohoto posudku jasné, kladně hodnotím touhu pana                  

A. Stiburka živit se rukama a znát historii nábytku, ať už bude hodnotný nebo ne, protože                 

to svědčí o jisté úctě k práci předchozích generací. Současně mě někdy ale přepadal smutek 

nad způsobem jistého plytkého proplouvání našeho budoucího kolegy mezi tématy, aniž                  

by se příliš smočil. A podobně se i do této práce můžeme vnořit a znovu z ní vynořit,                         

aniž bychom se příliš smočili. Nu co, v podstatě je to práce, coby bakalářská, dobrá, a protože 

kolega je mladý a nadějný student (věřím tomu), snad se pod dobrým a pevným vedením 

dostaví onen kýžený okamžik, že z něj začne být historik umění. Zatím se nedostavil, ale to 

neznamená, že práci nedoporučuji k obhájení.  

PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D.  


