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Tématem disertační práce Mgr. Kateřiny Adamcové je málo probádané dílo 

severočeské sochařské dílny, která působila na zámku Jezeří u Jirkova v první 

polovině 18. století. Dílna pracovala zejména pro šlechtické objednavatele, ale i např. 

pro královské město Most. S jejími kamennými i dřevěnými sochami se můžeme 

setkat na Chomutovsku, Lounsku, Mostecku a Teplicku, tedy na území, které bylo 

v nedávné době devastováno rozsáhlou těžbou hnědého uhlí a výstavbou 

průmyslových komplexů. Produkce sochařské dílny v Jezeří se proto zachovala ve 

velmi torzální podobě ajejí poznání tak nebude nikdy úplné. 

Svoji práci rozdělila Kateřina Adamcová do dvou dílů, z 'nichž první formou 

dílčích statí podrobně rozebírá jednotlivé členy jezeřské sochařské dílny (především 

zakladatelskou osobnost Jana Adama Dietze) a jejich dílo. Přehledným způsobem 
.., 

shrnuje tehdejší sochařskou produkci v severozápadních Cechách a v Praze, centru 

uměleckého dění v 17. století. Na základě těchto znalostí doktorandka obj asňuj e 

východiska výtvarného projevu Jana Adama Dietze. Ta spatřuje zejména v díle Jana 

Brokoffa a v přímém setkání s tvorbou Franze Antona Kuena, jež představuje 

expresívně pojatou figuru. Kromě přehledu tvorby sochařské dílny v Jezeří, specifikuje 

K. Adamcová základní témata kamenných i dřevěných soch ze sakrální i světské 

oblasti. 

Stranou autorčina zájmu nezůstává ani okruh objednavatelů. Před případným 

publikováním práce bych doporučila ujednotit přepis osobních jmen (např. nejednotné 

užívání českých a německých verzí jmen šlechtických rodů). 

Druhá, objemnější část disertace, obsahuje katalog soch, soupis pramenů a 

literatury, schematickou mapku a kvalitní obrazovou přílohu. Katalog čítá přes třicet 



lokalit a je rozdělen na čtyři části. Obsahuje Uiž z literatury známá či autorkou na 

základě vlastního výzkumu připsaná) díla Jana Adama Dietze a jeho dílny, dále jeho 

zetě Jana Václava Grauera. Autorka se zabývá i sochařskými pracemi, které byly 

umělcům připsány chybně. Jednotlivá katalogová hesla jsou řazena chronologicky, 

přičemž datace vychází z písemného pramene, pokud byl nalezen, nebo ze slohové 

analýzy. V heslu je uvedena lokalita, název díla, datace (+ způsob datování), 

objednavatel, materiál, případné druhotné umístění, dále stav dochování či poškození. 

Namísto strohé informace o tom, zda dílo již bylo či dosud nebylo publikováno, bych 

doporučila přesný odkaz na literaturu, jak to bývá zvykem v odborných monografiích 

či výstavních katalozích. 

Byla bych opatrnější s hypotézou, že pokud na soklu žádné ze soch sv. Jana 

Nepomuckého "nenajdeme lobkovický erb", mohla být donátorkou "vdova po velkém 

ctiteli tohoto světce Ulrichovi Felixovi z Lobkowicz" (s. 98). Ve skutečnosti však 

mohl být donátorem sochy i některý z vrchnostenských úředníků, místní duchovní 

správce nebo dokonce i někdo z movitějších poddaných. 

Ke zjevnému omylu došlo v případě pískovcové sochy na "Pražském 

předměstí" v Bílině (s. 166-170). Sochu se nepodařilo v současné době najít a 

K. Adamcová vycházela při rozboru tohoto díla ze starších fotografií. Domnívám se, 

že nejde o neobvyklé ikonografické zobrazení sv. Antonína Velikého, jehož sochu si 

podle dochované korespondence objednala Eleonora Karolina z Lobkowicz, ale 

o servitského řeholníka - konkrétně Peregrina Laziosiho. Muž s plnovousem je totiž 

oděn do řeholního roucha se škapulířem. Určujícím atributem je pak Kristus, jenž se 

sklání s kříže, aby světci vyléčil nemocnou nohu. Peregrin Laziosi bývá vzýván při 

bolestech nohou, protože prý byl sám zázračným způsobem vyléčen z rakoviny. Socha 

sv. Peregrina by tedy zasloužila nového uměleckého zhodnocení, pokud jde o její 

původ (obrazy i sochy servitských světců bývají zpravidla úzce spojeni se servitským 

kostelem či klášterem), umístění, pravděpodobně však i autorství. 

Určité drobné nepřesnosti jsou také v závěrečném seznamu pramenů (Státní 

ústřední archiv v Praze se již tři roky jmenuje Národní archiv, nepřesné jsou rovněž 

názvy Zemský archiv v Olomouci a Státní oblastní archiv Děčín) a literatury (např. 

Sedláčkův Místopisný slovník historický nevyšel v roce 1898, ale o deset let později, 



v 

u stejného autora je nepřesná i citace obou dílů Ceskomoravské heraldiky, topograf 

Schaller se nejmenoval Johann ale Jaroslaus atd.) 

Navzdory zmíněným chybám či drobným přehlédnutím je patrné, že Kateřina 

Adamcová se zhostila tématu své disertace navýsost zdařile a ke své práci přistoupila 

s nevšední svědomitostí a pílí. Severočeskou sochařskou dílnu z Jezeří dokázala 

zasadit do souvislostí a dobových uměleckých proudů. Kromě excerpce rozsáhlé 

uměleckohistorické a regionální literatury se neváhala pustit do studia archivních 

materiálů, což přineslo své ovoce v podobě několika nových zjištěnÍ. Skutečnost, že 

autorka absolvovala náročnou cestu "ad fontes" a nespokojila se pouze s tištěnými 

považuji za podstatnou. 

Stejně kladně hodnotím rovněž autorčiny výjezdy do terénu a tedy "osobní 

kontakt" s každou z popisovaných sochařských prací a při té příležitosti pořízenou 

rozsáhlou fotografickou dokumentaci. U prací, které jsou dnes nezvěstné, zařadila 

autorka do katalogu snímky získané ze starší dokumentace. 

Jako jednoznačně přínosné považuji snahu o kompletní popis a soupis díla 

"dílny z Jezeří" a její zasazení do dobového kontextu. Doktorandka prokázala 

podrobné znalosti nejen českého barokního sochařství, ale i italského a 

středoevropského. Rozbory jednotlivých uměleckých děl jsou přesné a výstižné bez 

zbytečných pleonasmů. Již diplomová práce Kateřiny Cirklové (nyní Adamcové) 

pojednávající o tvorbě západočeského sochaře Jakuba Eberleho ukázala, že má autorka 

základní předpoklady pro práci historika umění, tedy že je nadána "arte videndi" -

uměním vidět. 

Z výše uvedených důvodů se domnívám, že práce Kateřiny Adamcové splňuje 

jak množstvím zpracované látky, tak kvalitou textu a obrazových příloh kritéria 

kladená na disertační práci. 

Odolena Voda, 25.11. 2007 
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PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 


