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Filip Srovnal se ve své disertaci zabýval historií, architekturou, 

výzdobou a vybavením jedné z nejvýznamnějších sakrálních 

gotických staveb v Německu. (Vznikla na místě po pogromu 

zbořených domů zdejšího židovského obyvatelstva; z dnešního 

hlediska to byl organizovaný zločin norimberských měšťanů a  Karla 

IV. – v disertaci jeho náboženská příčina, s. 12-13.) Navázal na 

výsledky své bakalářské práce z roku 2007 (vedoucí Prof. PhDr. 

Jaromír Homolka), jejíž závěry následně publikoval: „K chvále 

našeho císařství, k oslavě a poctě Panny  Marie Bohorodičky. O 

smyslu, funkci a architektuře norimberské Frauenkirche“ (ČSPS, 

LIXX, 2011); Kult svatého Václava při norimberské Frauenkirche, in: 

Ve službách českých knížat a králů (Historia et historia artium, XVI, 

2013). Jeho cílem bylo vypracovat  „celkovou uměleckohistorickou 

analýzu“, soustředit na „komplexní ikonografickou a formálně-

komparační analýzu skulptury, zejména skulptury předsíně“ a věnovat 

větší pozornost, než se zatím stalo, velikonočním bohoslužbám (s. 

122) a významu zdejšího, Karlem IV. založeného sboru mansionářů. 

Uměleckohistorická literatura k norimberské císařské kapli, teprve od 

roku 1810 farnímu kostelu P. Marie (Die Frauenkirche Nürnberg) je 

početná, a co se týká přijatelných závěrů nadále velmi problematická. 

Srovnal ji  důsledně analyzoval a usiloval dospět bez ohledu na 

autority k vlastním závěrům (obdivně se vyjádřil snad jen ke klasické 

práci Kurta Martina, Die Nürnberger Steinplastik, 1927). Přináší zatím 

nejrozsáhlejší analýzu sledované norimberské svatyně. Výborně 

pracuje s prameny. Cenné je shromáždění obrazových příloh, 

pohotově k dispozici jsou přepisy stěžejních pramenů. Hlavní přínos 

Srovnalovy disertace nalézám v důsledném hledání nových odpovědí 

na spletité, nejednoznačně zodpovězené otázky.  

Stěžejní Srovnalovy závěry: 



- Stavba norimberské mariánské kaple proběhla ve dvou etapách, 

první po židovském pogromu (prosinec 1349), tehdy byl zvednut 

chór a trojlodí, druhá po římské cestě Karla IV., kdy vznikla 

západní část s předsíní a chórem sv. Michala. 

- Stavět se mohlo podle plánu Michaela Parléře (převzat názor 

Jiřího Kuthana). 

- První etapa vznikla v režii norimberských měšťanů, až druhá 

podle Karla IV. po jeho římské korunovaci 1356. 

- Rozhodující podíl na sochařské výzdobě západního portálu a 

předsíně měli sochaři činní předtím v norimberském kostele sv. 

Vavřince (odmítnuta účast Petra Parléře podle závěrů Günthera 

Bräutigama, i prezentace Karlova imperiálního stylu podle Fajt – 

Suckaleho interpretace, s. 6-7,161) 

- Dosavadní uměleckohistorické bádání obecně i v sledovaném 

případě dostatečně nepřihlíží k liturgickým souvislostem 

sakrálních staveb (Srovnal kupodivu nezmínil klasické práce 

Günthera Bandmanna na toto téma). 

- Působení zdejšího, Karlem IV. založeného sborů mansionářů  

nebylo zatím dostatečně rozvinuto. Norimberští mansionáři 

rozhodli o programu sochařské výzdoby západní předsíně 

rozhodli, ne Karel IV., s. 60-61 (odmítnuta odlišná interpretace 

Roberta Suckaleho a Jiřího Fajta). 

- „ Sochařská výzdoba předsíně … odpovídá obrazovému kánonu 

Knihy hodinek“, s. 146   (Srovnal implicitně pokládá za 

nedostačující stávající obecnou christologicko- mariánskou 

interpretaci „In Jesus Christus ist durch die Geburt aus der 

Jungfrau Maria Gott Mensch geworden“, Veit Höfner, 

Stadtpfarrer der Pfarrkirche Unsere Lieben Frau, 1992, 

explicitně neuznal jako oprávněné spojování sochařské výzdoby 

s narozením Václava IV., jak k tomu dospěl Gerhard Weilandt, 

s. 145-146 /autor monumentální monografie Die Sebalduskirche 

in Nürnberg, 2007/, což recentně podpořila Helena Dáňová, in: 

Fajt – Hörsch, ed. Kaiser Karl IV., Praha 2016, s. s 436-437; 

Srovnal necituje). 



Ke každé ze Srovnalových pochopitelně pouze hypotetických tezí lze 

uvést připomínky a námitky. Vyjádřím se – ovšem také jen 

hypoteticky - pouze u poslední z nich. Odmítnout osobní představu 

Karla IV. v programu výzdoby předsíně brání umístění série znaků 

sedmičlenného kurfiřtského kolegia na čele se znakem císaře (s. 32, 

57, 159). Jejich výskyt před vydáním Karlovy Zlaté buly 1356 nebyl 

tak  častý, jak disertace uvádí. Císařský kult zvýrazňuje i symbolika 

Madony na trumeau. Srovnal (s. 148) tuto sochu zvažoval jako 

“součást stacionárního cyklu mariánského oficia“, „úvod do modlitby 

hodinek“. Je třeba přihlédnout k tomu, což Srovnal neučinil, že Marie 

má na hlavě císařskou korunu s mitrou (Srovnal, vyobr. E01d), 

podobnou koruně Ažběty Pomořanské na mosaice Katedrály sv. Víta 

(předpokládám,  že během restaurátorských zásahů mohla být 

v Norimberku podobně jako ve Vídni odstraněna příčná kamára –  viz 

Ivo Hlobil, Karl IV. ohne Kaiserkrone im Historischen Museum der 

Stadt Wien, Umění LXIV, 2016, s. 516-522). Umístění Sedící madony 

na trumeau (Srovnal s. 60, 62, 145-146, 150, 148, 160) má dávnou 

tradici (viz Noyon, katedrála, kolem 1180, vyobr. Clasen, Gotische 

Skulptur in Frankreich, s. 93, obr. 27). V Norimberku je třeba 

„nebeské“ spojení Madony se dvěma anděly po stranách vykládat 

spolu s třemi vyobrazeními Korunování P. Marie (na „nebeském“ 

svorníku předsíně, poprsnici královské oratoře a na svorníku pod 

„nebeskou“ klenbou s hrajícími anděly v trojlodí).  

Připomínky: 

- Pojmenování „norimberská Frauenkirche“ je přinejmenším 

českému uchu nepříjemné. 

- Za nedostatek pokládám, že disertace neobsahuje bližší srovnání 

s koncepcí a přínosem předchozí disertace Kathariny Blohmové, 

Die Frauenkirche in Nürnberg (Technische Universität Berlin 

1990). Ta sice byla zaměřena především na architekturu 

(Srovnal na plastiku), ale nachází se v ní, tak jako ve Srovnalově 

disertaci, např. obsáhlé partie židovských pogromech (s. 109-

130) a norimberských mansionářích (s. 153-166).  



- Problematické je překládat německé slovní spojení „stöfflich-

körperlicher Stil“ doslovně jako „´látkově-tělesný´ styl“ (s. 88, 

90, 94, 98): v německé literatuře tento termín odpovídá stylové 

změně (uskutečněné především v parléřovském sochařství) 

spočívající ve zvýraznění mohutných tělesných objemů 

(„kubické zpevnění“) pomocí přilnavé, minimálně nařasené 

draperie. Moje doporučení: nepřekládat, ponechat jako 

v německém znění. 

- Na s. 46 je nesprávně zaměněn „Dehio-Handbuch“, za „Georg 

Dehio“.   

- O činnosti mansionářů v Olomouci (s. 26, 31) viz Ivo Hlobil: 

Nejstarší budova knihovny v Olomouci, Vlastivědný věstník 

moravský XXXII, 1980, s. 207 – 210. 

- Bysty horního triforia Katedrály sv. Víta nejsou natolik 

restaurátorsky pozměněny, aby nemohly být stylově kriticky 

posuzovány (s. 82). 

- Parléřovské náhrobky Přemyslovců v katedrále sv. Víta nejsou 

kenotafy (s. 22); pod nimi se nacházejí ostatky zde druhotně 

pochovaných českých knížat a králů. 

- Poslední literatura k uměleckohistorickému hodnocení Těšínské 

madony (o ní Srovnal, s. 93): Ivo Hlobil, Zum Stand der 

Diskussion um die Teschener Madonna, Kunstchronik 61, 2008, 

Heft 5, s. 231-239.  

- Na Velký pátek vycházel průvod s krucifixem zahaleným kasulí 

také v Olomouci (Od gotiky k renesanci III, kat. č. 382). 

Přes uvedené námitky předložená disertační práce Mgr. Marka 

Srovnala splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě a předběžně klasifikuji jako prospěla.  

 

 

19. červenec 2018                                                 

Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. 

  



 

  


