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Specializace:

Předseda zkušební komise vyzval přítomného školitele k představení studentky.
Školitel představil dosavadní odbornou činnost a odborný zájem studentku a její studia počínaje
bakalářským studiem.
Předseda komise představil posudek doc. Šroňka, který je kritický.
Kvalitu práce snižuje katalog (viz posudek):
-
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Nedostatky v kapitolách o řádových umělcích (církevní a dvorní malíři)
Nelogické formulace
Katalog - nová připsání jsou přínosná
Oceňuje přínos v nových pramenech
Příliš zjednodušující, práce navržena k přepracování

město

1

Dr. Savický přečetl doporučující posudek profesora Royta
Hodnoceno pozitivně.
Jedná se o druhou práci zabývající se řádovým prostředím.
Podán kritický přehled, vyčerpávající.
Recentní literatura.
Poznámky k jednotlivým kapitolám a doplnění literatury a drobné formální chyby.
Otázky: Existoval jednotný plán výzdoby?
Poznámky marginální a doporučeno k obhajobě
Předseda vyzval studentku, aby se vyjádřila k posudkům.
Studentka uvedla, že dříve vydaná kniha je jádrem disertace, v samotné disertační práci pak bylo vše
rozšířeno. Snahou bylo rovněž dohledat malířské a grafické předlohy zkoumaných děl. Obecnější
přístup k historickému konfesijnímu tématu. Spiritualita kapucínů na konkrétních příkladech umělecký
děl. Kapucíni, kontemplace, činnost v řádu - Kapucínský vztah ke všemu tvoření, spolubratřím,
živočichům.
Paolo Piazza strop kostela Panny Marie Andělské (prof. Royt připomíná Pannu Marii Rottenburskou).
Kapucíni mírnější v misiích než Jezuité. Malířský cech, srovnání cechovních malířů a malířů řádových.
Nešlo o samostatnou studii. Srovnání kapucínských obrazů a Jezuitských. Patrocinia kostelů zemským
patronům. Vztah kapucínů k obrazu – péče o staré obrazy.
Předseda otevřel diskuzi
Byl připomenut dražený nový obraz připsaný Paolo Piazzovi
Doc. Zlatohlávek - Prohloubit kulturně historický kontext, vlivy, které přináší Piazza do Prahy,
Věnovat vlivu rudolfínských malířů, jejich vlivu na kapucínské prostředí.
Sadelerovy grafiky dokládají, že nebyl jen kapucínským malířem.
Externí člen komise dr. Savický práci hodnotí jako fundovanou, až na detaily.
Předseda komise ukončil rozpravu a vyzval členy komise k tejnému hlasování.
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