
Oponentský posudek disertační práce 

Kateřina Adamcová 

Jan Adam Dietz, Adam Ferdinand Tietz, Jan Václav Grauer 

a sochařská dílna v Jezeří II Jirkova 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění 

Praha 2007 

Posuzovaná 
, 

prace zapadá do kontextu 
, 

one větve současného 

barokistického výzkumu, která detailně analyzuje činnost regionálních 

uměleckých dílen a rozkrývá jejich strukturu a chronologický vývoj se zřetelem 

k poznatelnému podílu jednotlivých dílenských osobností na výsledné ateliérové 

produkci. Jak autorka správně konstatuje, jde o charakteristickou tendenci 

umělecké historiografie na poli barokního umění, jejímž dlouhodobým působením 

se postupně mění tradiční obraz výtvarné kultury 17. a 18. století v Čechách. Jeho 

podobu před sedmdesáti lety ve zkratce vyjádřil název výstavy Pražské baroko: 

představa rozhodujícího centra, které na sebe váže stylové inovace a nejlepší 

tvůrčí síly, čí1nž předurčuje a ovlivňuje i veškerou aktivitu v regionech. Následný 

vývoj oboru však vynesl na světlo množství osobností a dílen činných mimo 

Prahu, a přitom za ní nezaostávaj ících ani kvalitou, ani mírou slohové vyzrálosti. 

Paralelně pokračovalo i zkoumání objednavatelských vazeb a sociálního pozadí 

ateliérové sochařské a malířské produkce, zpravidla v návaznosti na stavební 

investice. Monografie Kateřiny Adamcové přispívá k poznání mikrosvěta 
v 

barokního sochařství v severozápadních Cechách, jejichž význam pro české 

barokní umění naznačily již průkopnické práce Josepha Opitze z 20. a 30. let 20. 

století. Kritické reflexi pohledů na "jezeřskou dílnu" v dosavadní 

uměleckohistorické literatuře zasvětila Kateřina Adamcová vstupní kapitolu své 

disertace. Záslužně zde přihlédla i k lokální vlastivědné německé literatuře a 

realisticky se vypořádala s badatelským přínosem Ericha Bachmanna, staršími 

historiky umění často přezíraným z pohnutek více či méně nacionalistických. Zato 

kapitola následující, nazvaná Stručné historicko geografické souvislosti (sic!) dělá 

čest svému jménu až příliš: je opravdu velmi stručná, takže nestačí postihnout 



téma ani v hlavních obrysech, a navíc ustmuje na tradičních klišé, podepřených 

antikvovanou literaturou. 

Prezentace autorčina vlastního výzkumu se započíná genealogickou 

kapitolou o životních osudech členů jezeřské sochařské dílny, vázané na 

nerozsáhlý lobkovický hojštát. Formální postavení dvorských umělců zajišťovalo 

protagonistům ateliéru nezávislost na cechovním přímusu, aniž by je současně 

omezovalo v přijímání jiných zakázek. V souvislosti s přehledem životopisných 

dat je třeba vyzdvihnout defendentčinu precizní heuristiku, založenou v prvé řadě 

na velmi dobré orientaci po archivních pramenech. Další kapitola vychází 

především z kritické četby sekundární literatury a komparace odtud vytěžených 

údajů s výsledky stylové analýzy. Jejím předmětem je důkladná narace vývoje 

severočeského sochařství ve druhé polovině 17. století, sledovaná po dvou liniích, 

zastoupených pracemi ve dřevě (slohově dlouho pokročilejšími) a v kameni. 

Autorka nijak neskrývá skutečnost, že rané baroko po sobě v regionu zanechalo 

dědictví povýtce umělecky skromné, nicméně vytvořilo předpoklady pro rozvoj 

jezeřské dílny. Paralelně je sledována situace v pražskénl centru. Těmito výklady 

si autorka připravuje argumentační půdu pro své dvě důležité hypotézy. První 

z nich je představa o vrcholně barokním stylovém charakteru produkce jezeřské 

dílny od samého jejího počátku, druhým pak idea přímého školení J. A. Dietze u 

Jana Brokoffa, spojená s možným pobytem sochaře z Jezeří v Praze. Zde se měl 

zakladatel rodinného ateliéru jakožto možný Brokoffův spolupracovník důkladně 

seznámit s pražským sochařstvím sklonku 17. věku, především pak s tvorbou 

Kohlovou, Bendlovou a Jackelovou. První z uvedených teorií je rozhodně 

oprávněná a v následném výkladu detailně odůvodněná. Přímý žákovský či 

tovaryšský vztah Dietze ke starému Brokoffovi naproti tomu zůstává po mém 

soudu pracovní hypotézou, podloženou spíše nepřímými analogiemi. Což nijak 

nevylučuje fakt, že díla Brokoffa a jeho pražských současníků začínající umělec 
v 

ze severních Cech zřejmě skutečně znal. Přesvědčivěji vyložila Kateřina 

Adamcová vzájemný kontakt mezi Dietzem a F. A. Kuenem, projevující se 

zřejmě opravdu i plněním jedněch a týchž skupinový'ch zakázek. Velmi zajímavá 

je nadhozená teze, postrádající bohužel opory v pramenech, podlé níž Dietz mohl 

využívat Kuenovu předpokládanou sbírku modelů. Jinak se s autorkou plně 

ztotožňuji ve vysokém ocenění schopností F. A. Kuena, kladeného po bok 

samotnému Permoserovi (s. 64). 
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Výklad o činnosti jezeřské dílny pokračuje charakteristikou okruhu jejích 

objednavatelú (opět s příkladnou heuristikou) a také· ikonografický exkurs, 

vyzdvihující tematickou pestrost dietzovské produkce. Ta ovšem jistě primárně 

netkvěla ve formálním statu dvorních sochařú (s. 77), nýbrž v povaze zakázek, jež 

ateliéru zadávali především objednavatelé z řad šlechty. Soustavný a obsáhlý 

přehled dílenské tvorby, jímž vrcholí první díl disertace, je třeba sledovat 

souběžně s katalogem, vyplňujícím druhý svazek práce. Podrobný vědecký 

katalog prací j ezeřské dílny defendentka přehledně strukturovala do dvou celků, 

věnovaných tvorbě J. A. Dietze ajeho zetě J. V. Grauera. Mnohá katalogová hesla 

přerůstají vlastně v drobné materiálové studie, tak např. kapitola věnované 

jedinečné interiérové výzdobě kostela sv. Václava v Novém Sedle. Oprávněnost 

jednotlivých připsání stejně jako vývody stylové analýzy jistě posoudí recenzenti 

povolanější. Na tomto místě bych rád zdúraznil alespoň význam poctivého 

terénního průzkumu, jenž přinesl podrobné údaje o současném stavu (a mnohdy 

bohužel o fyzické neexistenci) sochařských děl v oblasti postižené plošnou 

devastací památkového fondu. Kateřina Adamcová přistoupila k tvorbě 

jednotlivých hesel po zevrubném rozboru ikonografickém, po kritickém rozboru 

pralnenů a literatury i po zvážení všech souvisejících otázek provenienčních a 

datačních. Výsledkem jE; mimo jiné vytvoření souvislé a přesvědčivé řady 

kamenosochařských prací jezeřského ateliéru. 

Celkové zhodnocení předložené disertace nemohu uvést jinak než 

opětovným poukazem na hlubokou akribii autorky a na její heuristickou 

důkladnost, zahrnující vedle archivních pramenů i množství nepublikované 

památkářské dokumentace, o zvládnutí sekundární literatury nemluvě. Jádrem 

jejího výkladu nicméně zůstává poctivá stylová analýza, místy 
v , 

mozna 

mnohomluvná, jindy náchylná k floskulím, ale vždy bezpečně zakotvená ve 

schopnosti přemýšlivého vidění uměleckého díla. Poněkud rozpačitější dojem se 

mě zmocňuje nad jazykovou složkou práce. Nejde ani tak o to, že Kateřina 

Adamcová vytrvale užívá některých nespisovných tvarú, např. dochováno namístě 

(ve smyslu: na místě, např. s. 278), Máří Magdalena, tén1atický celek, francské 

rokoko (ve smyslu: francké,s. 284) atp. Závažnější je naprostá absence 

jakýchkoliv zásad pro sjednocování osobních jmen, projevující se koneckonců již 

v triádě tvarú jména ústředních hrdinů disertace: Jan Adam Dietz se příležitostně 

označuje i jako Dietze (např. s. 8), podobně i jeho syn Jan Josef, zatímco druhý 

., 
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syn Adam Ferdinand tu nese vždy příjmení Tietz. Je mi jasné, že různé tvary mají 

základ v absenci lexikální kodifikace dobové němčiny, nicméně alespoň stručné 

vysvětlení edičních pravidel a jejich sjednocení by si jinak důkladná práce jistě 

zasloužila. Snad ještě více pak postrádám jakýkoliv náznak systému při 

počešťování vlastních jmen, kdy vedle Wilhelma Ferdinanda z Lobkowicz (např. 

s. 22) figuruje Jan Jiří Kristián z Lobkowicz (s. 20), případně Marie Philippina 

hraběnka von Thun rozená von Harrach (s. 72 aj.), avšak na druhé straně 

z pramene doslovně opsaný Wenzel Andony R6ssler (s. 22) atd. Zjevnými omyly, 

padajícími na vrub chvatné redakční práce, zřejmě budou některé nepochopitelné 

zkomoleniny, např. citace monografie na s. 270, pozn. 230: H Sedlmayer) Johann 

Bernhard Fischer z Erlachu, Wien 1976 (správně: Hans Sedlmayr, Johann 

Bernhard Fischer von Erlach, Munchen 19762
). Obdobně byl např. Christoph 

Wilibald Gluck poangličtěn na Christophera (s. 22) a mnohokráte citovaný klasik 

oboru Václav Vilém Štech stejně překvapivě překřtěn na Vojtěcha Viléma (např. 

s. 10,300-301). 

Disertační práci Kateřiny Adamcové doporučuji k obhajobě jakožto 

přesvědčivý doklad skutečnosti, že kandidátka disponuje odbornými 

kompetencemi požadovanými u adepta doktorského gradu. 

Praha, únor - březen 2008 

Doc. PhDr. Vít VInas, Ph.D. 
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