
Posudek oponenta práce 

Johana Bronková: Problematika sakrality a sakrálního prostoru ve spisech církevních 

autorit kolem roku 1600 

Doktorská práce Johany Bronkové je logicky rozčleněna do několika kapitol. V úvodní 

kapitole autorka vymezuje téma své práce, v níž si klade za cíl upřesnit odpovědi po statutu 

spisů církevních autorit z doby okolo roku 1600 a ukázat na jejich opomíjené zakotvení 

v humanistických ideálech. V druhé kapitole si všímá na podkladě teoretických traktátů 

architektů změn ve vnímání sakrální prostoru. Oprávněně velkou pozornost věnovala Johana 

Bronková spisu Karla Boromejského lnstructiones fabricae . Text milánského hierarchy 

komentuje právě s ohledem na potřeby oboru dějin umění. Prokazuje zde velké znalosti nejen 

z oboru dějin umění, ale také teologie, které jsou nezbytné k správnému "čtení" lnstructiones . 

Neméně podnětná je také kapitola o názorech kardinála Roberta Bellarmina shrnutých ve 

sbírce přednášek De controversiis Christianae fidei, která se dočkala četných vydání po celé 

Evropě. Autorka práce velmi detailně a s velkou odbornou erudicí analyzovala kapitolu De 

ornatu templorum, již považuje za shrnutí kontroverzistikya apologetiky 16. století k tématu 

legitimity výtvarného umění v sakrálním prostoru nejméně pro následující dvě století. 

Belarmin podle ní chápe biblický prototyp sakrální architektury v kontextu tradice a 

kontinuity v lidu staré a nové smlouvy. 

Druhá část práce je zasvěcena problematice biblického prototypu sakrální architektury, 

ajak sama autorka poznamenává jeho oživení a interpretaci. Dále ukazuje na podkladě děl 

španělských jezuitů Jeronima del Prado a Juana Baptisty Villalpandajak se problému 

biblického prototypu sakrální architektury dostává velkolepé a komplexní tematizace. 

Podrobně a s potřebnou kritičností Bronková analyzuje trojdílný komentář k Ezechielovu 

proroctví, jež je pokusem o exaktní rekonstrukci Šalamounova chrámu popsaného ve Starém 

zákoně, založené na neobvyklé interpretaci Vitruviova spisu o architektuře a na aktualizaci 

metody Ignaciánských exercicií. Zvláštní kapitolu věnovala autorka autorka práce rozboru 

díla Antonia Posevina shrnutého ve spise Bibliotheca Selecta. Konstatuje, že Posevinova 

metoda hledající obecně platné zákonitosti je raným příkladem novověkého racionalismu. 

Jak správně ukazuje J. Bronková Posevinus velmi kriticky rozebírá doposud uctívané 

prototypy a obecné zákonitosti hledá spíše v oblasti praxe. 



Závěrečná kapitola práce pojednává o reflexi minulosti a roli architektury jako pramene 

v díle Anna1es Ecc1esiasticis Cesara Baronia. Autorka velmi dobře vystihla to, že autor práce 

zaujal velmi kritický postoj k pramenům, což samo sebou neslo úctu k artefaktům jež mají 

dokumentační hodnotu. Právě díky konceptu křesťanského humanismu se nám dochovala 

mnohá díla minulosti, jímž hrozila záhuba překotných proměnách na přelomu 16-17. století. 

Doktorská práce Johany Bronkové je napsána hezkým jazykem Hlavní význam práce 

spočívá v tom, že poprvé v českém prostředí přináší podrobné komentáře dobové literatury 

dotýkající se sakrálního prostoru. Velmi vřele ji proto doporučuji k obhájení. 

Drobné a nepodstatné poznámky k textu: 

s. I-filosofie vnímání, snad lépe psychologie vnímání 
s. 1- "z hlediska teorie"-jaké ? 
s. 3. Nešťastné formulace:''ještě hůře dopadly Instrukce z hlediska liturgiky jako moderní teologické vědy" 
i -V literatuře postrádám poukaz na kníhu Jarmily Krčálové Centrální stavby české renesance, v níž se stručně 
vyrovnává s některými spisy teoretiků architektury a také na recentní práci Badmannovu věnovanou symbolice 
středověké sakrální architektury. Jinak výčet literatury jako ho podává J. Bronková je úctyhodný 
iii- místo v interiéru má být zřejmě v exteriéru 
s. 14- snad pro zajímavost je třeba poukázat na skutečnost, že již v utrakvistických chrámech v Čechách byla 
Svátost oltářní uchovávána v tabernáklu na hlavním oltáři 

pyxidouje zřejmě myšleno ciborium ? 
s. 2I-odvolávání- se k raně křesťanské tradici je již dáno v dekretu z XXV. Zasedání Tridentského koncilu 

V Praze dne 30.4.2007 


