
Zpráva a posudek školitelky  
 
Disertační práce: Martin Hořák, Barokní sochařská dílna Ondřeje Filipa a Jana Antonína 
Quitainerových 
 
Martin Hořák zahájil studium doktorského studijního programu na Ústavu pro  
dějiny umění FFUK v akademickém roce 2011-2012. Státní závěrečnou zkoušku  
složil v září roku 2014. Během svého studia publikoval několik odborných statí, a to jak dílčích 
výsledků svého bádání vztahujících se přímo k tématu disertační práce, tak příspěvky ze 
širšího okruhu témat z oblasti dějin barokního umění či obecné historie. Také se zúčastnil 
několika konferencí, navázal kontakty s badateli v zahraničí, a nakonec podnikl studijní cestu 
Německa, jejímž hlavním cílem bylo objasnit charakter tvorby staršího z Quitainerů pod 
vedením architekta J. F. Netteho v Ludwigsburgu. 
 
Martin Hořák si původně pro svou doktorskou práci vymezil podstatně širší téma. Jeho cílem 
bylo zmapovat charakter pozdně barokního sochařství se zaměřením na postižení 
společenského postavení sochaře v dané době, převažujícího charakteru jeho zakázek, 
provozu sochařské dílny, významu osobních kontaktů sochařů s umělci z dalších oborů 
výtvarného umění i uměleckého řemesla, ale také s objednavateli a donátory. Celkem záhy 
však došlo ke zúžení takto příliš rozsáhlého konceptu doktorské práce, a tyto fenomény 
společně s dalšími kulturněhistorickými souvislostmi byly Martinem Hořákem zkoumány na 
barokní sochařské dílně Ondřeje Filipa a Jana Antonína Quitainerových, působící v Praze 
zhruba 70. let. 
 
Primární historické školení Martina Hořáka předurčilo hlavní metody jeho bádání se 
zaměřením na zevrubné kritické zhodnocení veškeré dosavadní literatury a rozsáhlý archívní 
průzkum. To mu mimo jiné umožnilo upřesnit nejen historii vzniku vybraných děl, ale právě 
také zásadním způsobem rozšířit naše povědomí o tom, s kým se oba Quitanerové osobně 
stýkali, jakým způsobem navazovali kontakty s objednavateli svých děl, jak fungoval jejich 
ateliér a nakolik předurčilo kariéru Jana Antonína Quitainera předchozí působení jeho otce 
v Praze. Kromě zkoumání historického a kulturně historického kontextu tvorby této pražské 
sochařské dílny se však Martin Hořák ve stejné míře věnoval detailní formální analýze 
realizovaných děl, včetně jejich nového zhodnocení a interpretace jejich významu nejen 
v rámci barokního sochařství pražského či českého, ale také středoevropského.  
 
Za velice přínosné považuji především nový pohled Martina Hořáka na působení Ondřeje 
Filipa Quitainera v Ludwigsburgu, zbavený všech dosud v literatuře tradovaných mýtů a 
falešných soudů, založených na malé znalosti skutečného rozsahu a sochařské úrovně jeho 
tamějších prací, stejně jako na dezinterpretaci některých údajů zachycených v pramenech. 
Tematicky i formálně nesmírně bohatý a z pohledu českého barokního sochařství relativně 
výjimečný konvolut tamějších děl Ondřeje Filipa Quitainera nejenže proměňuje dosavadní 
obraz tohoto sochaře, ale také znovu vrací do hry dávný údaj o jeho možném učitelském 
vztahu k Ferdinandu Maxmiliánu Brokoffovi.  
Podobně důležitým přínosem této práce je podstatně přesnější obraz tvorby Jana Antonína 
Quitainera jako osobnosti, která svým specifickým sochařským projevem dokáže vyniknout 
nejen v generaci sochařů tzv. raného rokoka, ale také ve svých pozdních dílech podobně jako 
reprezentant nastupující generace sochařů Ignác František Platzer znovu oživit 



monumentální formu, kterou se vyznačovaly práce Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa a 
Matyáše Bernarda Brauna. Hořák zde takto mimo jiné ukazuje, že tento přístup zachycený 
dosud především Platzerově tvorbě, patří k podstatným rysům určité etapy závěru baroka a 
naznačuje tak, kudy by se mělo ubírat naše další bádání v této oblasti. 
 
Disertační práci Martina Hořáka považuji za velice přínosnou a kvalitní a jako školitelka si ji 
dovoluji doporučit k obhájení.  
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