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1. Kritické zhodnocení

Kritéria hodnocení

sp
lň

u
je

 b
ez

 
v

ý
h

ra
d

sp
lň

u
je

 
s

d
ro

b
n

ý
m

i 
p

ři
p

o
m

ín
k

am
i

sp
lň

u
je

 s
 

v
ý

h
ra

da
m

i

N
es

p
lň

u
je

A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám       
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)       
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)       
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu       

Zpracování příloh       



Celková typografická úprava       

B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení       
Práce stanovených cílů dosahuje

      
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou       
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy       
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí       
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

      

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano ne

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Autorku této diplomové práce, Janu Slavíkovou, zajímá především fenomén hudby ve 
výtvarném umění, tedy v čem jsou si tato umění blízká a jakých využívají formálních 
prostředků k vlastnímu vyjádření. Aby se mohla takovou otázkou zabývat, zvolila si jeden 
obraz, který má pravděpodobně za námět hudbu a harmonii, tedy berlínský Saveryho obraz 
"Orfeus hraje zvřatům v krajině", a na něm chtěla ilustrovat, jak se výtvarné umění 
s fenoménem hudby v tomto případě vypořádalo. Zajímal ji námět tohoto obrazu, a proto se 
věnovala jeho ikonografickému a ikonologickému rozboru. To je kapitola, která zatím o 
tomto obraze nebyla zpracována. Jana Slavíková je tak první, která se do tohoto úkolu pustila 
zevrubně. Postupovala podle metody Erwina Panofského od předikonografického popisu až 
k vlastním životním otázkám, týkajících se umění samotného, z něhož malířství a hudba mají 
cosi společného. Autorka tak poprvé vůči tomuto berlínskému Saverymu důkladně 
prozkoumala jednotlivé prvky a motivy, hledala jejich literární předlohy a snažila se 
vystihnout jejich význam. Vše směřovala k otázkám hramonie protikladů, a to i v etické 
rovině, kdy postava Orfea hledá odpuštění a smíření za své chyby. Autorka poukázala také na 
obecně lidský problém viny, který v křesťanské terminologii používá slovo hřích. Tady pak 
vedla paralelu mezi Orfeem a Kristem. Správně pak zasadila pojednávaný námět do 
historických souvislostí. Pečlivě se zabývala datováním obrazu, kde polemizovala s autorem 
Saveryho monografie a neztotožnila se s jeho závěry, naopak obraz datovala rokem 1611, 
tedy ještě do doby vlády císaře Rudolfa II. On mohl být také objednavatelem a námět 
"harmonie" mohl souviset s jeho ideálním světem, po kterém toužil uprostřed nestabilní 
domácí i evropské politky. Zasazení obrazu do doby Rudolfa II. autorce umožnilo naznačit 
kontext humanistické kultury na císařském dvoře v Praze. Saveryho obraz tedy obsahuje 
celou řadu narážek na hudbu a harmonii. Abstraktní umění - hudbu zde dobově podmíněno 
malířství interpretuje tradičními odkazy do mytologie a křesťanství a k odkazu harmonie, 
k čemuž používá známou symboliku a také barvy. Autorce se takto podařilo naplnit své 
záměry vystihnout fenomém hudby v malbě. Tato práce překračuje standardy diplomové 
práce, jednak dosud prvním ikonografický rozborem daného díla, jednak zobecněním 
konkrétních závěrů k myšlenkám o umění vůbec. Přesto lze vytknout či upozornit ještě na 
některé drobnosti: v otázce diskuse o datování obrazu, který totiž je signován a datován právě 
rokem 1611 by bylo důležité zjistit okolnosti vzniku tohoto podpisu za pomoci 
restaurátorského průzkumu, tedy dožadovat se v příslušném muzeu restaurátorské zprávy. Pro 
případné publikování práce by to bylo jistě důležité. Druhá výtka směřuje k citování pramenů
a literatury. V široké škále staré literatrury by bylo dobré se držet nejnovějších vydání 
v češtině, což je zde případ Ovidia či Vergilia. A aby práce byla zcela důkladná, bylo by třeba 
citovat patristickou literaturu přímo a ne odvozovat z novodobých textů. To jsou však jen 
drobnosti. V celku je to práce výborná, kterou vřele doporučuji k obhajobě. 

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě



Doporučení práce k obhajobě                           doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:           24.08.2015                                                       Podpis:          


