
Oponentský posudek na disertační práci Markéty Dlábkové  
České ilustrované časopisy 2. poloviny 19. století 
 
 
Markéta Dlábková si za cíl své disertační práce stanovila uměleckohistorické zhodnocení výtvarné 
stránky českých ilustrovaných časopisů druhé poloviny 19. století. Výběr takto široce vymezeného a 
málo zpracovaného tématu je nesporně velmi přínosný, zároveň však skýtá četné heuristické obtíže, 
s nimiž si doktorandka musela poradit. Pokud by práce měla skutečně obsáhnout celou produkci 
ilustrovaných periodik v Čechách v období jejich největšího rozkvětu, vyžádala by si neúměrně větší 
rozsah a současně by se potýkala s nedostatečným stavem poznání dílčích aspektů tématu 
(jednotlivých titulů, nakladatelů, anonymních ilustrátorů apod.). Ilustrovaných časopisů v té době 
vycházelo více jak sto a téměř žádnému nebyla dosud věnována uměnovědná studie, až na některé 
výjimky ze samého závěru století (Moderní revue, Nový život či Volné směry). Jak ukázal nedávno 
provedený průzkum ilustrovaných humoristických časopisů vydávaných v Čechách, bílých míst 
v oblasti ilustrátorské tvorby 19. století je mnohem více, než jsme dosud jen tušili. V takové situaci 
zůstávají možnosti syntetizujícího zpracování nutně omezené. Markéta Dlábková se však s těmito 
úskalími tématu úspěšně vypořádala, neboť se ve své práci soustředila zejména na několik vybraných 
významných periodik (především na časopisy Zlatá Praha, Květy a Světozor) a na jejich příkladu 
vhodně ukázala celou šíři zkoumané problematiky, od zasvěceného rozboru možností a přínosu 
nových reprodukčních technik (xylografie, autografie aj.), přes přehled domácích a zahraničních 
ilustrátorů, analýzu vztahu textové a obrazové složky až po nástin hlavních tematických okruhů, 
s nimiž se v uvedených časopisech nejčastěji setkáváme. Samostatnou pozornost pak věnovala mimo 
jiné problematice vztahu ilustrovaného periodického tisku k umění a ke způsobům prezentace a 
šíření uměleckého díla. Zde se také výběru zmíněných periodik dostává dodatečného dalšího 
zdůvodnění, neboť právě zvolené tituly se společně s Wiesnerovým Ruchem ve své době 
nejvýznamněji podílely na prezentaci a popularizaci uměleckých děl a formovaly dobové estetické 
cítění, a to jak volbou obrazového doprovodu, tak vlastními texty o umění.  

Metodologicky ujasněným a důležitým aspektem disertace též je, že v souvislosti s analýzou 
rolí uměleckého díla v ilustrovaných časopisech se doktorandce podařilo postihnout 
mnohovrstevnatost ilustračního doprovodu časopisů, kterou tvořily jak autorské práce vzniklé na 
zakázku, tak reprodukce již hotových děl tištěné se svolením autora nebo také převzaté, druhotně 
užité štočky, tvořící často jen volný obrazový doplněk. Problematiku autorství tedy autorka sleduje 
v celé její bohaté škále, zcela v souladu s povahou ilustrátorské tvorby, sahající od vzniku či výběru 
předlohy přes její kresebné či fotografické transponování až po výslednou (poly)grafickou realizaci. 

Práce svědčí o promyšleném koncepčním přístupu a je velmi dobře a přehledně 
strukturována. Výklad postupuje logicky a do hloubky rozvíjí řadu podstatných aspektů produkce a 
reprodukce ilustrací, např. správně postihuje zásadní vliv reprodukčních technik na rozvoj 
časopisecké ilustrace nebo zajímavě dokládá případy manipulace s obrazem a jeho významové 
posuny (jako v případě děl Jaroslava Čermáka). Fundovaně podané jsou také kapitoly, v nichž autorka 
mohla navázat na své předchozí práce a čerpat z důkladné znalosti díla například Františka Bohumíra 
Zvěřiny nebo bratří Liebscherů. Za sympatickou považuji autorčinu snahu vytvořit širší rámec výkladu 
za pomoci zahraniční literatury a pokusit se o obecnější klasifikaci časopisů, typů tvůrců či zmíněných 
kategorií reprodukcí. Zároveň si je autorka, myslím, sama vědoma toho, že srovnání se zahraničím 
(zvláště s Anglií a Francií) nemusí zcela vystihovat situaci českých nakladatelů, ilustrátorů a tiskařů, 
nicméně uvedená komparace je v práci funkční.  

Stejně tak bych chtěl ocenit jazykovou stránku disertace, vyznačující se vysokou úrovní. Ačkoli 
autorka v kapitole Svět v obrazech píše, že je obtížné vypořádat se s šíří námětů, které reprodukce 
v časopisech přinášely (s. 131), právě v této obsáhlé části je text podán vskutku poutavě a plasticky. 
Bylo mi potěšením číst zde kupříkladu pasáže o venkovských a pastorálních motivech ("zobrazení 
namlouvacích rituálů venkovského lidu"), o městských žánrových výjevech, pohádkových námětech 
nebo genderovém podtextu ilustrací.  



Pokud bych měl formulovat nějaké připomínky, pak by asi souvisely se zmíněným a 
opodstatněným zaměřením práce na vybraná periodika, které by však mohlo být v úvodu 
komentováno. Tím by se předešlo možné námitce, že v textu jsou jen okrajově zmíněny humoristické 
nebo politicko-satirické časopisy, jakkoli výtvarně významné a zajímavé. Z jejich pohledu by totiž 
některé obecně formulované závěry práce bylo nutno upřesnit, jako v případě časopiseckého 
pohledu na soudobý "život města" (s. 148) nebo v části věnované vztahu textu a obrazu (s. 126), kde 
by jinak bylo na místě podrobněji připomenout novou podobu tohoto vztahu     (v obrazových 
seriálech beze slov, kolážích či quodlibetních kompozicích), kterou rozvíjel právě humoristický tisk.  

 
Celkově hodnotím disertační práci Markéty Dlábkové jako odborně vysoce kvalitní, obsahově 
podnětnou, výborně jazykově podanou a nadstandardní i po formální stránce. Domnívám se, že zcela 
splňuje požadavky kladené na doktorskou disertaci. Práci klasifikuji s hodnocením "prospěl" a vřele ji 
doporučuji k obhajobě.  
 
 
V Praze 29. srpna 2016 
 
 
 
 
 
 
PhDr. Radim Vondráček 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


