
Oponentský posudek magisterské práce Bc. Barbory Janů, Význam a postavení 

současné české vědecké zoologické ilustrace v naučné literatuře 

 

Práce Bc. Janů představuje v podstatě první pokus o nástin této vědecko- 

výtvarné činnosti na našem území, spojený zároveň s pohledem na 

nakladatelskou produkci nakladatelství Artia (později Aventinum), Academie, 

Brázdy a konečně i Albatrosu, které vědeckou ilustraci zahrnulo do své 

didaktické a popularizační aktivity (ed. Oko). Autorka neměla oporu v žádné 

odborné reflexi problému, jak z hlediska uměnovědného, tak i výtvarného, 

přestože většina ilustrátorů jsou nebo byli absolventy Uměleckoprůmyslové 

školy, Akademie, zároveň i vědci, jako uváděný Jan Dungel, původem biolog. 

Výběrové monografické části předchází rozbor pojmů ilustrace a vědecká 

ilustrace a nástin dějin vědecké zoologické ilustrace na našem území, zmiňuje 

pochopitelně Jana Svatopluka Presla, který vedle ornitologie mapoval hlavně 

flóru (Prvopočátky rostlinosloví, Flora Čechica). V 19. století se také vztah 

ilustrace k vědeckému podloží definitivně ustavuje jako odborná disciplína v 

požadavku přesného zobrazení, přesného postihu reality, který doprovází 

vědecký text. Autorka uvádí řadu dalších předchůdců moderní vědecké 

ilustrace, ale i když zmiňuje Václava Hollara, je pouze zmínkou. Spojení věcnosti 

a přesnosti, tzn. pravdivosti, hlavně v obrazovém soupisu sbírky lorda Thomase 

Howarda Arundela, který zahrnuje bohatě i přírodniny, spočívá však hlavně 

v Hollarově uměleckém mistrovství. Obojí nakonec spojí ve svých ilustracích 

k Ezopovi. Autorka pojem krásy sice uvádí jako další nesporný aspekt moderní 

ilustrace, ale je škoda, že jej nevyužila u starších předchůdců, týká se to Hollara, 

ale později Karla Svolinského, kterého rovněž uvádí, ale i malíře Zdenka 

Buriana, jehož paleontologické rekonstrukce jsou v podstatě nejdříve výkonem  

uměleckým a produktem umělcovy fantazie, i když už korigované spolupráce 

s odborníky. Ostatně obrazy z pravěku z 30. let, ilustrace k Štorchovým Lovcům 

mamutů (1932)  zakládají spolupráci s paleontologem prof. Augustou a po jeho 

smrti (1968) s paleontologem Z.V. Špinarem. Autorka dokumentuje, resp. uvádí 

časově lineárně velké množství autorů až do současnosti, uvádí ve velkém 

rozsahu jejich tvorbu, dokládá ji publikacemi. Snaží se formulovat preference 

kresby před fotografií ve vědecké literatuře, doložené samotnými vědci, pro 

něž je výtvarníkova práce schopná ve větší míře postihnout typologii jevu, tedy 

zjevu, je schopná jej typizovat a zároveň zobecnit.  Jedním z významů pojmu 

illustró je nejen označit, osvětlit, ale i odkrýt, tedy interpretovat. 



U Františka Severy, který patří k nejvýznamnějším českým vědeckým 

ilustrátorům, nehraje roli jen jím zmiňovaná přesnost, ale i pojem pravdivosti a 

hlavně zmiňovaná krása. Fascinace krásou zjevu, barvou, které mají podle jeho 

slov postihnout i vůni a zvuk prostoru, směřovaly u něj k jedinečné syntéze. 

Jako jediný z českých ilustrátorů byl také zahrnut mezi Classics of Botanical Art 

v kolekci Huntova institutu v Pittsburgu. 

Práce je dobrým přehledem tohoto oboru, představuje ty nejlepší z ilustrátorů, 

naznačuje i jeho dějiny, do kterých nepatří vše, co se z flóry a fauny objevuje 

v obrazech, nástěnných malbách nebo ilustracích, ale patří sem už malíři 

Rudolfova dvora (zmínění), Václav Hollar, Josef Mánes, Karel Svolinský a 

nakonec Zdeněk Burian či František Severa, kteří svou uměleckou 

přesvědčivostí představovali jednotlivosti kosmu jako jeho mluvčí. 

Zároveň postrádám odkazy k zahraniční literatuře, což je škoda, protože ta 

česká je nedostačující, čímž také chci říci, že bylo odvážné tuto velmi 

specifickou oblast vůbec otevřít. 

Myslím, že určitým vysvětlením limitů práce je to, že autorka je současně 

ilustrátorka. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

PhDr. Jan Rous    


