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Disertační práce Martina Hořáka monograficky zpracovává život a dílo dvou příslušníků 

sochařské rodiny Quitainerů, konkrétně Ondřeje Filipa a jeho syna Jana Antonína Quitainera, 

kteří pracovali pro církevní i šlechtické objednavatele v období vrcholného a pozdního 

baroka v Čechách (plus zakázka Ondřeje Filipa Quitainera v Ludwigsburgu). Téma není 

autorovi předložené práce cizí, neboť v roce 2008 úspěšně obhájil na Ústavu pro dějiny 

umění FF UK diplomovou práci o tvorbě Jana Antonína Quitainera pro premonstrátskou 

kanonii v Praze na Strahově. 

Práce je rozdělena do dvou dílů. První díl (s. 1–112) obsahuje syntetizující studie 

o životě a díle obou umělců. Druhý díl (s. 113–494) představuje podrobně zpracovaný 

katalog. Syntetické kapitoly podávají kritický a velmi podrobný přehled dosavadní literatury, 

přehled životních osudů obou sochařů. Martin Hořák přesvědčivě charakterizuje jejich 

sochařskou produkci, slohová východiska, charakterizuje jejich osobní styl. Tvorbu obou 

sochařů zasazuje do širšího dobového kontextu, zevrubně a srozumitelně informuje o 

tehdejší pražské sochařské produkci. Stranou nezůstává ani otázka fungování sochařské 

dílny. 

Vlastní kritický katalog je rozdělen na dvě části. První část zpracovává tvorbu Ondřeje 

Filipa Quitainera (s. 113–244), druhá jeho syna Jana Antonína (s. 245–494). V obou 

případech je katalog rozvržen podle míry ověření a pravděpodobnosti autorství do několika 

skupin. Východiskem každého monografického pojednání jsou díla archivně doložená nebo 



signovaná, následují díla připsaná, u nichž lze autorství považovat za jisté. Do třetí skupiny 

patří produkce dílny a okruhu sochařů, samostatně jsou popsána díla sporná a mylně 

připsaná, v případě Ondřeje Filipa Quitainera i díla neidentifikovaná. Některá katalogová čísla 

nepopisují pouze jedno dílo, ale jeden celek (např. sochařská výzdoba oltáře, kazatelny atd.). 

Katalogová hesla jsou vzorně zpracována a z metodického hlediska plně odpovídají 

parametrům vědeckého katalogu. S dochovanými archivními prameny Martin Hořák kriticky 

pracuje, vychází z restaurátorských zpráv a stavebně historických průzkumů památek, dále 

shrnuje názory odborníků publikovaných v odborné literatuře a nakonec dílo podrobuje 

formální analýze, která je dobře a přesvědčivě formulována. Ze seznamu citované literatury 

však není třeba zvlášť vyčleňovat odkaz na soupisové-topografické publikace (viz Umělecké 

památky Prahy atd.). V odborných katalozích je běžně zahrnuta do přehledu literatury. 

Kromě toho autor zvolil netypický a nepříliš logický způsob citování archivních pramenů, 

který se objevuje v celé disertační práci, nejen v katalogové části. Standartním pravidlem je 

uvést název archivu, název fondu, potom následuje odkaz na karton, případně inventární či 

katalogovou jednotku, název dokumentu. Tento úzus ostatně použil autor v diplomové práci. 

Větší část katalogových hesel je opatřena kvalitní obrazovou přílohou, u sporných či mylně 

připsaných děl kompletní fotografický doprovod není. 

Kritický katalog sochařské tvorby Ondřeje Filipa Quitainera dosud zpracován nebyl. 

Hořák se poprvé zabývá Quitainerovým podílem na již nedochované výzdobě zámeckých 

kostelů v Duchcově a Nižboru. Zevrubně pojednává o Quitainerově prestižní zakázce mimo 

hranice českých zemí, o výzdobě zámku pro würtemberského vévodu v Ludwigsburgu. Dle 

mého názoru byla inspiračním zdrojem pro sochu Polyféma (kat. I/10e – díla připsaná) slavná 

malba Annibale Carracciho v římském paláci Farnese. Jednooký Kyklop je jednou zachycen, 

kterak zamilovaně hraje na flétnu (syrinx), podruhé, jak celý rozzuřený vrhá kámen na 

prchající pár milenců, Galateu a Acise. Nakročení a rotační pohyb rozhněvaného Polyféma 

odpovídá Quitainerově soše. Chybějícím atributem v rukách Polyféma by pak nebyl kyj, jak 

navrhuje M. Hořák, ale právě kámen. Fresky z farnézské galerie byly dobře známy díky 

grafickým vyobrazením. 

 Východiskem pro zpracování katalogu Jana Antonína Quitainera se stala zejména 

jednak autorova vlastní diplomová práce z roku 2008, jednak diplomová práce Evy Petříkové, 

obhájená na Ústavu pro dějiny umění FF UK ve stejném roce. Katalog však nelze považovat 

za kompilaci. Hořák přináší na základě archivního průzkumu, restaurátorských zpráv a 



vlastního bádání nové informace. S některými názory týkajících se především sporných děl 

Jana Antonína Quitainera s Petříkovu nesouhlasí. Zásadní posun od roku 2008 spočívá v tom, 

že sochařskou tvorbu umělce Hořák interpretuje i na základě širších dobových souvislostí. 

Zajímá se o úlohu objednavatelů, fundátorů, dalších spolupracujících umělců (architektů, 

kameníků, štafířů atd.), což mu umožňuje přesvědčivější argumentaci pro některá autorská 

připsání. Jako drobnou připomínku si dovoluji uvést, že socha sv. Donáta z Horšovského Týna 

z roku 1741 (Kat. II/5) představuje sv. Donáta z Münstereifelu. Vedle tohoto raně 

křesťanského mučedníka býval ještě zobrazován sv. Donát, biskup z Arezza. Oba světci byli 

shodně vzýváni jako ochránci proti bouřkám a krupobití.  

Celkově lze s potěšením konstatovat, že předložená práce splňuje, ba přesahuje 

požadavky kladené na disertační práci. Kromě odborné erudice je třeba autorovi pochválit i 

jazykovou stránku textu. Proto ji vřele doporučuji k obhajobě. 
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