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Pokud by někdo hledal nejvýznamnější klášter v Čechách, jistě by velmi 

často zaznělo jméno tohoto slavného cisterciáckého areálu. Zlatá Koruna je oprávněně 

středem dlouholeté pozornosti a odborná literatura je proto poměrně bohatá. Z toho by 

se dalo soudit, že již nemůže dojít k zásadnějším objevům. Filip Facincani však dokázal, 

že tomu tak rozhodně není. 

 

V práci detailně sleduje 3 roviny, což v podstatě odpovídá metodě 

stavebně historického průzkumu. Autor shromáždil nejdříve úplný přehled středověkých 

zpráv a pramenů. Filip Facincani ale v práci pouze nepřejal již zpracované prameny. 

Nově přibylo hodnocení dobových zápisů ze stavebních deníků, které nebyly doposud 

náležitě využity. Vysoké nároky, které si autor sám vytýčil, ho dovedly ke skutečnému 

objevu. Kontaky s rakouskými kolegy totiž přinesly zásadní materiál z návštěvy 

Schmidtova vídeňského ateliéru ve Zlaté Koruně. Zejména terénní skici z roku 1884 se 

nyní stanou neopomenutelnou součástí kvalitně zpracované dokumentace.  

 

Nejpodrobněji se autor věnoval samotnému objektu, zejména 

konventnímu kostelu, patrové kapli a ambitu. Poutavé a nečekaně plodné bylo detailní 

zkoumání stavby jako technického/řemeslného díla. Časově i fyzicky náročnou práci si 

vyžádalo sledování jednotlivých etap výstavby nejen ve veřejných prostorech kostela, 

ale zejména v půdním prostoru, kde jsou stopy viditelné daleko lépe. Filip Facincani tak 

dospěl k množství nových zjištění. Jednotlivě by se mohlo někdy jednat o podružný 



detail. Autor ale veškeré drobné nálezy dokázal propojit, čímž dospěl k opravdu 

zásadním novým poznatkům. Chtěl bych zmínit, že mimo jiné objevil řadu dřevěných 

prvků, z nichž bude patrně možné dataci zpřesnit na jednotlivé roky. 

Tento postup práce prováděný stavebními historiky ale mnohdy právě 

pro velký počet zjištěných skutečností brání v určité fázi bádání nutnému odstupu a 

nadhledu. Jednotlivosti mohou zastřít sumární pohled a znejasnit nově se objevující 

závěry, či nové teorie. Filip Facincani se ale objektu věnoval skutečně komplexně. Při 

dobré znalosti starších prací se dobral obecnějších hodnocení včetně podrobně 

zpracované tvarové analýzy. Prokázal, že přístup kombinující historickou rešerši a 

objekt vnímaný nejen jako umělecké dílo, ale i jako stavbu umožňuje maximální 

zúročení jednotlivých informací. 

Objekt se poté téměř vždy jakoby promění. Objeví se nové souvislosti a 

současně další a další otázky, které v tomto případě vedou do zahraničí, zejména 

Rakouska a obecně k aktivitám cisterciáckého řádu. Věřím, že se autor i na tuto 

obtížnou cestu vydá. 

 

Určitým problémem práce je její určitá roztříštěnost. Jednotlivé části lze 

v naprosté většině případů jen chválit. Chybí tu ale ona potřebná sjednocující linie, jejíž 

absence může činit četbu místy nepřehlednou. 

Patrné je to zvláště u průzkumu stavebních postupů. Zde mi chybí větší 

provázání s obrazovou částí. Takováto dokumentace je dnes obvykle doprovázena 

schématy odkazujícími jednoznačně ke konkrétnímu místu zájmu. Provázání textu a 

jinak skvělé plánové i obrazové dokumentace zde má ještě rezervy. 

Určitý problém vidím v textu zabývajícím se „Slohem a architekturou.“ 

Shodně jako u detailního poznání konstrukcí se zde objevuje relevantní snaha zmapovat 

podrobně nejen stylové roviny s přímou vazbou na klášter, ale zachytit celkový, v čase 

se měnící diskurs. Zde se autor někdy odchyluje od vlastního zkoumání. Naopak mi tu 

chybí kritičtější (možná spíše odvážnější) posouzení metodologického přístupu nejen 

Václava Mencla, ale i Dobroslava Líbala, Jaromíra Kuthana a v neposlední řadě Josefa 

Braniše. Je ale nutno dodat, že poslednímu zmíněnému badateli se díky Filipu 

Facincanimu dostalo zasloužené satisfakce. 

K závěru práce nemám připomínky. Ocenit lze skutečně jasné a 

přesvědčivé finále shrnující a hodnotící vše podstatné   



Přehled literatury je úctyhodný, výborná je sama o sobě i kresebná, 

plánová a obrazová složka. 

 

Inspirativní a novými poznatky přetékající práci doporučuji 

k obhajobě. Prozatím ji hodnotím v rozmezí velmi dobrá – výborná. Rozhodnutí 

ponechávám na výsledku obhajoby. 

 

 

V Praze, srpen 2021    ing. Petr Macek, Ph.D. 

 


