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Kolegyně Dominika Honysová předložila závěrečnou diplomovou práci s názvem "Mariánské
oltáře ze sbírky Tommasa degli Obizzi v Národní galerii v Praze", ve které se dotkla nesmírně
zajímavé problematiky budování sbírkových fondů domácích výstavních a sbírkotvorných
institucí, s přispěním starších konfiskovaných aristokratických sbírek. Právě díky šlechtickým
sbírkám se do našeho domácího prostředí zpravidla dostávala díla evropského významu, jenž
byla později nejrůznějšími způsoby inkorporována do veřejných institucí. Příklad, zvolený
autorkou, je tak nejen zajímavým příspěvkem k poznání renesančních děl v českých sbírkách,
ale v nikoli menší míře, je také důležitým příspěvkem k postupému poznávání problematiky
historie výstavnictví a muzejnictví v českých zemích. V tomto případě pak zejména budování
základního fundusu pražské Národní galerie v době po zvniku samostatné Československé
republiky.
Z mého osobního hlediska tak k nejzajímavější části práce patří zejména kapitola druhá, která
byla věnována historii sbírky Tommasa degli Obizzi. Zejména vazby na rodinu d´Este a cesta
jmenovaných děl z apeninského poloostrova do Rakouska a následně do Čech. Ze zaměření
práce je naopak zřejmé, že autorka kladla hlavní badatelský důraz na vědecký katalog
vybraných děl ve druhé části práce.
Na tomto místě je však třeba také konstatovat, že je veliká škoda, že tak krásná témata nebyla
autorkou bohužel poněkud hlouběji promýšlena, a jednotlivé pasáže její práce nebyly bohužel
také jazykově nijak zvlášť zpracovány. Vyjadřovací schopnosti se tak často blíží bohužel
pouze jakési zkratce. Což se projevilo například při popisu jednotlivých center renesančního
umění na apeninském poloostrově, kde byly například na s. 23 renesančnímu Římu věnovány
pouhé dva a půl řádky…
Při vědomí toho, že těžiště posuzované práce leží v jiných jejích pasážích, se nebudeme
zabývat ani pochybeními v dodržování poznámkového aparátu, ani podle našeho názoru
poněkud nadbytečným rozčleněním práce do jednotlivých kapitol a podkapitol, které jsou
potom ve výsledku často tvořeny pouze několika řádky.
Závěrem nutno konstatovat, že předkládaná diplomová práce splňuje všechny parametry
předepsané na ÚDKU KTF UK pro vypracovávání závěrečných diplomových prací a proto ji i
přes uvedené marginálie velmi rád doporučuji k úspěšné obhajobě.
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