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I. Stručná charakteristika práce 

Disertační práce (2 svazky; 1. textová část o rozsahu 533 stran, 2. obrazová příloha o 
rozsahu 286 stran) je koncipovaná jako komparační monografie Ondřeje Filipa a Jana 
Antonína Quitainerových, významných barokních sochařů, jejichž dílna byla činná v Praze 
od konce 17. století do roku 1765. Práce je standardně rozdělena na úvodní syntetizující 
studie a vědecký katalog. Po krátkém úvodu autor ve vstupní kapitole podává vyčerpávající 
přehled dosavadního stavu bádání. Výsledky vlastního výzkumu uvozuje genealogická 
kapitola, která ve světle známých archivních pramenů přibližuje živodní osudy obou 
sochařů. Kapitoly věnované analýzám jejich tvorby neopomíjí zasazení do souvislostí  
dobové sochařské produkce. V závěru teoretické části je připojena kapitola věnovaná 
fungování sochařské dílny a jejím sociálním, uměleckým i objednavatelským vazbám. Po 
závěrečném shrnutí následuje obsáhlý vědecký katalog, který je rozdělen na dvě části a 
vnitřně dále členěn na práce archivně doložené, připsané, dílenské, sporné, mylně připsané 
a neidentifikované. Struktura i forma zpracování katalogu vychází z ustáleného přístupu. 
Jednotlivá hesla obsahují všechny podstatné technické informace, podrobný 
uměleckohistorický rozbor sledovaného díla a bibliografické odkazy. Textovou část 
disertační práce uzavírá vyčerpávající výčet použitých pramenů, restaurátorských zpráv, 
stavebněhistorických průzkumů a literatury.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Osobnosti barokních sochařů Ondřeje Filia  Quitainera a jeho syna Jana Antotína Quitainera 
nejsou uměleckohistorické literatuře neznámé. Na hodnocení jejich díla a jeho význam v 
kontextu pražské sochařské produkce doby baroka však panuje od počátků moderního 
historického bádání nejednotný názor, zčásti způsobený i nerovnoměrným stavem poznání 
tvorby obou sochařů i mezerami v archivním výzkumu. Zatímco osobost Ondřeje Filipa 
Quitainera dosud postrádala monografické zpracování a katalog sochaři archivně 
doložených či připisovaných děl byl velmi omezen, dílo jeho syna se v minulosti setakalo s 
daleko větším badatelským zájmem. Závěry dosavadního bádání však byly často 
protichůdné a rozporuplné. Disertační práce Martina Hořáka přináší první ucelený pohled 
na tvorbu této významné pražské barokní sochařské dílny. Text má logickou strukturu a 
obsahuje vše podstatné, co lze od monografické studie očekávat. Autor se velmi dobře 
orientuje v archivních pramenech,  kriticky pracuje se sekundární literaturou a komparací 
vytěžených údajů s detailní formální analýzou zpřesňuje nejen pohled na sled a vývoj tvorby 
obou sochařů, ale vytváří rovněž pestrý obraz o fungování barokní sochařské dílny. Své 
závěry formuluje přesně, uvážlivě a přesvědčivě. Dosavadní stav poznání života a díla obou 
Quitainerů významně zpřesňuje, doplňuje o řadu nových zjištění a v nepslední řadě zasazuje 
do širšího kontextu pražského barokního sochařství.  

 

 



III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů 

Ve vstupní kapitole Martin Hořák podává obsáhý, kriticky zhodnocený přehled dosavadního 
stavu bádání, zvláštní pozornost přitom věnuje osvícenské literatuře, která měla podstatný 
vliv na pozdější recepci díla staršího Quitainera. Pro poznání tvorby mladšího Quitainera 
pak mají dodnes zásadní platnost zejména poválečné statě Oldřicha Jakuba Blažíčka a jeho 
formulace pražského raného rokoka, které souviselo zejména s proměnou estetických 
preferencí doby. Ta se dle něj projevuje v oslabení dramatického náboje a tíhnutí k hravému 
odlehčení, či zjemnění a zušlechtění formy Ve výčtu literatury Hořák neoopomíjí také texty 
německých badatelů i nepublikované disertační či diplomové práce. Z novější literatury se 
velmi dobře vyrovnává s problematickými badatelskými závěry Václava Vančury. V heslech 
vědeckého katalogu hojně využívá také poznatků z restaurátorských zpráv a 
stavebněhistorických průzkumů. 

Kapitoly věnované živodním osudům obou sochařů přehledně shrnují fakta podložená nejen 
dosvadní literaturou, ale zejména známými a nově ověřenými archivními prameny. Vedle 
životopisných údajů nechybí vhled do sociálního prostředí i vzájemných uměleckých, 
společenských i obchodních vazeb Quitainerovské dílny. 

Přehledně zpracované kapitoly analyzující dílo obou sochařů od uměleckých počátků až k 
jeho epilogu, včetně formulace dílenské následnosti, jsou rozděleny do kratších, 
chronologicky řazených  podkapitol. V úvodu stati věnované Ondřeji Filipu Quitainerovi se 
autor zamýšlí nad otázkou školení a vlivů, jež mohly formovat umělecký názor sochaře. 
Zmiňuje prostředí jeho rodiště ve Frýdlantu, ležícího na obchodní stezce do Lužice, kde se 
mohl potkat s dílem drážďanského sochaře Jana Jiřího Heermanna. Ve vztahu k rukopisu 
raného díla podrobně nastiňuje podobu pražského sochařství přelomu 17. a 18. století a 
různost přístupů širšího okruhu následovníků Jana Jiřího Bendla. Neopomíjí však také 
rodinné a pracovní zázemí sochaře (okruh architekta Giovanni Battisty Alliprandiho). 
Zvýšenou pozornost následně zaměřuje Quitainerově angažmá na výzdobě letního síla 
wüttemberského vévody Eberharda Ludwiga v Ludwigsburgu. Vyrovnává se nejen se 
staršími publikovanými poznatky (monografie Wernera Fleishauera z roku 1958), ale 
zejména díky podrobnému archivnímu i materiálovému výzkumu je podstatným způsobem 
rozšiřuje. Přehledně formulovaný text přináší řadu nových zjištění či zpřesnění. Přes 
konstatování torzálního stavu dochování sochařského fondu, které samozuřejmě 
problematizuje určení původní koncepce výzdoby, bych zde očekávala detailnější sondu do 
možných inspiračních vzorů (grafických předloh), které mohl Quitainer využít. Velmi 
přesvědčivě je dále v textu charakterizováno vrcholné a závěrečné období tvorby sochaře po 
návratu do Čech i jeho pozice v prostředí pražského sochařství s ohledem na vzestup F. M. 
Brokoffa a M. B. Brauna. Hořák poukazuje opět na určující kontakty sochaře 
s významnými  objednavateli z řad šlechty (rod Černínů a Vladštejnů) a také architekty v roli 
organizátorů uměleckých zakázek (Kaňka, Dietzenhofer). Heuristickým a materiálovým 
výzkumemem převědčivě reviduje sochaři dříve připisovaná díla.  

Obdobnou metodiku zvolil kandidát pro analýzu tvorby mladšího Quitainera. Dokládá jeho 
školení u otce a plynulé převzetí dílny, včetně vazeb na objednavatele. V textu podává nejen 
přehled poměrně rozsáhlého díla, ale podrobně se věnuje též analýze  postupného vývoje 
individuálního rukupisu sochaře. Přesně charakterizuje dvě základních polohy, mezi 
kterými Quitainerova tvorba osciluje. První je vlastní zejména řezbám z poloviny třicátých 
let a vyznačuje se formální uměřeností ušlechtile vážných, stále realisticky cítěných postav, 
jejichž lyrizující stylizaci v mnohém navazuje na polohu otcova rukopisu. Druhá tíhne k 
zeštíhlení tělesného kánonu a stoupavému šroubovitému pohybu, který sochu výrazně 
dynamizuje. Ve vrcholném období Quitainerovy tvorby sleduje rovněž syntézu obou 
jmenovaných přístupů, obohacených o rokokový či pozdně barokní dekorativismus, který se 



projevuje mj. v detailní materiálové diferenciaci povrchového reliéfu. Zde je velmi přesně 
vystiženo tíhnutí sochaře k vytříbené formě vysoce stylizovaného artefaktu. 

V chronologickém sledu Hořák na základě důkladné heuristiky, kritického čtení sekundární 
literatury, kterou konfrontuje s materiálovým výzkumem, podává přesvědčivý obraz o 
charakteru poměrně rozsáhlé tvorby J. A. Quitainera a jeho dílny, reviduje starší připsání, 
která rozšiřuje o méně známé, dosud odborně nezhodnocené práce i okruh jejich 
objednavatelů. Podstatnou část textu věnuje mj. zakázkám pro strahovské premonstráty, 
kde navazuje na výsledky své zdařilé diplovové práce, obhájené na Karlově univerzitě v roce 
2008. 

Závěrečná kapitola nazvaná „Sochařská dílna Quitainerů v mezigeneračním srovnání“ 
sumarizuje a dále rozvíjí poznatky vyplývající z předchozích biografických i analytických 
kapitol. Text představuje zajímavou sondu nejen do fungování barokní sochařské dílny, ale 
také jejího uměleckořemeslného i objednavatelského prostředí. Poukazuje na kolektivní 
charakter zakázek, roli jejich organizátorů i postavení jednotlivých umělců a řemeslníku 
v jejich rámci.  

Obsáhlý vědecký katalog zařazený za syntetizující studie má dvě samostatné části. První 
(celkem 31 hesel)  se věnuje tvorbě Ondřeje Filipa Quitainera a je vnitřně rozdělen na díla 
archivně doložená, připsaná, dílenský okruh, díla sporná, připsaná mylně a 
neidentifikovaná. Druhá část, věnovaná dílu Jana Antonína Quitainera (79 hesel) je obdobně 
rozdělena na práce archivně doložené nebo signované, archivně doložené restaurátorské 
práce, díla připsaná, dílenský okruh, díla sporná a připsaná mylně.  

Stuktura jednotlivých hesel má standardní formu založenou především na důkladné 
formální analýze popisovaného objektu se zařazením do kontextu tvorby sochaře, popisu 
historických okolností vzniku díla, zhodnocení pramenů i dosavadních badatelských názorů. 
Vyčerpávající zpracování jednotlivých děl poskytuje autorovi základnu pro úvodní 
teoretické studie. 

1. Formální úroveň práce 

Práce splňuje všechny požadavky kladené na vědeckou práci v oboru. Autor pracuje 
bezchybně s poznámkovým aparátem, citacemi i bibliografickými odkazy. Text má velmi 
dobrou stylistickou úroveň a obsahuje zanedbatelné množství chyb či překlepů. Grafická 
úroveň zpracování je přehledná.   

2. Práce s prameny či s materiálem 

Autor pracuje s primárními i sekndárními prameny, které náležitě a bezchybně cituje. 
Využitou literaturu podrobuje konstruktivní kritice. Své závěry formuluje přesně a 
srozumitelně. Formálně analytická část práce využívá poznatků z vlastního materiálového 
průzkumu. 

3. Vlastní přínos 

Předkládaná práce představuje poctivě zpracovanou monografickou studii jedné 
z nejvýznamnějších barokních sochařských dílen v Čechách. Martinu Hořákovi se díky 
rozsáhlému výzkumu podařilo zhodnotit, zpřesnit a rozšířit nejen dosavadní poznatky o 
tvorbě obou sochařů, jejímu charakteru a významu v kontextu českého barokního 
sochařství, ale také prohloubit znalosti o fungování barokní sochařské dílny a jejím 
uměleckým i sociokulturním vazbám.  



III. Dotazy k obhajobě 

Kandidát velmi důkladně analyzuje dobovou pražskou sochařskou produkci, jež měla na 
formování rukopisu a slohové směřování obou sochařu nepochybný vliv. Přesnější situování 
školení staršího Quitainera neuvádí, v případě mladšího Quitainera je školení u otce 
nepochybné. V souvislosti s těmito úvahami bych se chtěla kandidáta dotázat, zda se 
zamýšlel nad možným tovaryšským vandrem obou sochařů. 

V katalogu mylně připsaných prací spojovaných s tvorbou O. F. Quitainera je správně  
uvedena výzdoba oltáře Všech svatých v malostranském kostele sv. Tomáše. V určení  
autorství dvojice soch sv. Rocha a Šebestiána nepanuje jednota. Zatímco u sochy sv. Rocha 
lze akceptovat Vančurovo připsání sochy J. J. Bendlovi, v případě sv. Šebestiána tato otázka 
nebyla dosud spolehlivě rozřešena. Kandidát přesně argumentuje, proč sochy nemohou být 
dílem staršího Quitainera. Jaký je kandidátův názor na autorství kvalitní sochy sv. 
Šebestiána?  

IV. Závěr  

Předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě a předběžně ji klasifikuji – prospěl. 

 

 

29. 8. 2019 Mgr. Helena Zápalková, Ph.D. 


