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František Preiss představuje v kontextu domácí plastiky v době nástupu její vrcholně 
barokní fáze nesporně jednu z jejích nejzajímavějších osobností vůbec, jíž skutečně 
nebyla dlouho věnována odpovídající pozornost speciálního bádání, jak správně 
připomíná předkladatelka práce. Přitom nemůže být dnes pochyb o tom, že se v tomto 
případě jednalo o jednoho z nejtalentovanějších sochařských mistrů působícího v rámci 
pražského uměleckého centra, před příchodem Matyáše Bernarda Brauna do Prahy. 
Téma předkládané diplomové práce je tedy vysoce aktuální látkou. Přesto si nemyslíme, 
že je plně oprávněná poněkud příkrá charakteristika výsledků dosavadního bádání, 
jaká zaznívá hned v předmluvě předložené diplomové práce. Charakteristická ukázka 
Preissova excelentního řezbářství nechyběla totiž na žádné z široce koncipovaných 
přehlídek barokního umění v Čechách, které uváděly od 60. let minulého století do 
širšího evropského kontextu a povědomí mimo jiné také osobnost sochařského mistra 
z pražských Hradčan. 

Jak odpovídá monografickému zaměření diplomové práce, rozčlenila K. 
Mazačová její obsah na syntetizující úvodní text (s. 7 - 49), shrnující doposud známá 
fakta z umělcova životopisu a včleňující jej tak do širšího proudu soudobé sochařské 
produkce. Velmi pěkně je koncipována II. kapitola práce (s. 7 - 22), napsaná čtivým 
způsobem a v hutné zkratce shrnující Preissův život a dílo i za pomoci některých nových 
archivních zjištění. Pravě opačným dojmem působí hned následující kapitola "František 
Preiss v kontextu soudobého evropského a českého sochařství" (s. 23 - 46), v nÍŽ si 
autorka předsevzala příliš velký úkol, odpovídají mnohem spíše charakteru i rozsahu 
knižní monografie. 

Hlavním kladem předkládané práce je sepsání prakticky vyčerpávajícího 

katalogu Preisovy tvorby, standardním způsobem dále členěného na archivně doložená 
díla (s. 51 - 94), na práce připsané na základě slohové kritiky (s. 95 - 213) a dále na díla 
sporného autorského určení (s. 213 - 247); nakonec K. Mazačová připojuje realizace, 
jejichž dosavadní připsání Františku Preissovi považuje za mylná (s. 248 - 269). Za 
každé z komentovaných katalogových hesel připojuje poznámky, užité prameny a 
literaturu. Výsledná podoba většiny hesel katalogové části i jejich jazyková stránka 
patří k výrazným kladům obhajované diplomní práce. Popis formální stránky 
konkrétního díla je odpovídajícím způsobem doprovázen stylovými komparacemi s 
příbuznými realizacemi autora. Přesto se během četby katalogu nemůžeme zbavit 
dojmu, že některým heslům by prospělo krácení textu i vypuštění opakujících se tvrzení. 

Za minus diplomové práce je třeba pokládat skutečnost, že se Kateřina Mazačová 
ve snaze najít vždy odpověď na komplikované otázky filiace Preissova osobního slohu i 
jeho zřetelných proměn (zejména v období prudké akcelerace kvality produkce ateliéru 
v prvních letech 18. století) i případných bližších vazeb hradčanského mistra na tvorbu 
jeho uměleckých souputníků i konkurentů příliš spolehla na poslední, nezřídka ovšem 
dosti ukvapené a diskutabilní závěry Václava Vančury. 



V panoramatu známé tvorby Preissovy hradčanské dílny autorka správně postihla 
význam a dobře rozpoznala překvapivě vysokou kvalitu řezbářského provedení 
sochařské složky hlavního oltáře kláštera premonstrátek v Doksanech (s. 141 - 158, č. k. 
11), jichž si prvně povšimlO. J. Blažíček a potvrdila nedávná výstava Národní galerie 
v Praze. Kateřina Mazačová pěkně vystihla kontrastní charakter dvou protikladných 
řezbářských přístupů dílny, reprezentovaných na jedné straně expresívní figurou sv. 
Vojtěcha, na druhé straně postavou sv. Bruna, coby výrazově ztišeného antipodu sochy 
druhého pražského biskupa z nástavce doksanského retáblu. Přesné určení doby vzniku 
celého souboru je ovšem bez nálezu jednoznačně formulované zprávy řešitelné obtížně: 
podnětnější než filipika o Ronzonim nedávno navržené interpretaci drobného oleje 
s Nanebevzetím P. Marie ze strahovského modelu se nám jeví autorčin poukaz (s. 156) 
na blízké paralely s figurami hlavního oltáře kostela sv. Mikuláše v Lounech. Navržené 
vročení doksanského souboru do let 1703-1706, těsně předcházejících poslední velkou 
práci ateliéru pro kostel voršilek na Novém Městě, by řešilo problém se souběhem dvou 
takto rozsáhlých zakázek, vtěsnaných do krátkého časového úseku let 1701 až 1703. Na 
závěrečném hodnocení autorky, "že tu (v Doksanech) stojíme před samotným vrcholem 
Preissovy tvorby ... " není třeba po našem soudu nic měnit. Naproti tomu nadhozenou 
italskou cestu umělce, vyslovenou v souvislosti s rozborem sochy sv. Norberta z dolní 
etáže retáblu (s. 145-146), musíme do okamžiku nálezu nového archivního pramene 
ponechat bez komentáře. 

Nerozumíme rovněž skeptickému soudu K. Mazačové v případě soch kajícníků 
sv. Petra a sv. M. Magdalény na zpovědnicích klášterního chrámu v Doksanech (s. 231-
234, č. k. 30), jestlíže tyto kromě nesporné kvality svého řezbářského vypracování nesou 
stylové znaky, známé z ostatní rozpoznané tvorby hradčanské dílny. V pozadí autorčiny 
poměrně krkolomné aurgumentace (na s. 232 a 233), s níž se snaží nalézt jednoznačně 
určitelného autora sošek kajícníků, tušíme základní chybu takového přístupu k látce: 
tou je abstrahování od známého dílenského charakteru většinové produkce sochařských 
ateliérů té doby. 

Poněkud odlišná je situace řezby sv. Judy Tadeáše z pražské Národní galerie (s. 
242-244, č. k. 32), zakoupené před několika lety ze soukromé sbírky v Praze, i bozzetta 
sv. Pavla (s. 206 - 208, č. k. 25) z jiné pražské soukromé sbírky, spojovaného V. 
Vančurou s početným souborem soch apoštolů v kostele Sv. Voršily. Vykazuje-li sv. 
Juda Tadeáš skutečně jisté diference od autorkou postulované slohové řeči Františka 
Preisse, jež ji dovedly k úplnému vyloučení galerijní sošky z Preissova díla, 
nepřehlédneme některé slabiny rovněž v pojednání apoštola Pavla, kterého má však 
autorka spolu s V. Vančurou za originální práci hradčanského mistra, byť se při její 
interpretaci musela spolehnout toliko na fotografie. Naproti tomu Mazačová oprávněně 
odmítla Vančurovo určení funkce sošky sv. Pavla coby modelletta, přestože její skicovitý 
ráz se nedá přehlédnout; na klasické bozzetto, představující navíc jediný dochovaný 
příklad z přípravné fáze apoštolských figur v interiéru kostela sv. Voršily, je však sv. 
Pavel přece jenom příliš vysoký. 

Zcela právem diplomantka v závěrečné partii katalogu odmítla některé další 
ukvapené soudy Václava Vančury, na jejichž základě byla dosavadní produkce 
Preissova hradčanského ateliéru "obohacena" mimo jiné také o sochu Anděla Strážce 
s malým Tobiášem (s. 263 - 265, č. k. 39), respektive o polychromované sošky sv. 
Norberta a sv. Jana Nepomuckého (s. 265 - 266, č. k. 40) z fondu barokní plastiky 
Národní galerie v Praze. Zatímco v prvním případě se Mazačová oprávněně přidržela 
tradiční interpretace O. J. Blažíčka, který měl Anděla Strážce (P 222) za práci 
některého z Braunových žáků, v druhém případě stejně oprávněně včleňuje sošky 



zemských patronů do zcela odlišného kontextu domácího sochařství raného rokoka 
druhé čtvrtiny 18. století. 

Přes některé výše uvedené výhrady i nepřesnosti spíše jazykového rázu můžeme 
předloženou diplomovou práci doporučit k obhajobě. 
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