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Cílem disertační práce Jakuba Syneckého bylo zpracovat genezi umělecko-historické kategorie krásný 

sloh a představit způsoby její aplikace v české umělecko-historické literatuře. Autor přistoupil 

k problematice reduktivně; hodnocení přínosu vybraných badatelů a badatelek pojal velmi selektivně 

a útržkovité. Práce spíše připomíná jakési osobní poznámky k pojetí krásného slohu a nedospívá ke 

komplexnímu uchopení tématu, které by vedlo k hodnocení s obecnější platností, jak předpokládá 

formát disertační práce. 

V práci chybí důkladné srovnání způsobu chápání pojmu mimo kontext česky psané literatury (R. 

Ernst, W. Pinder), dále osvětlení důvodů (historiografických, společenských, osobních) používání 

konkrétními badateli v Čechách, včetně proměny badatelského diskurzu, reflektujícího mezinárodní 

diskusi o preferencích uměleckých oblastí, podílejících se na jeho vzniku a šíření. Ve struktuře práce 

chybí obecná charakteristika fenoménu krásného slohu, stejně jako metodologické uchopení 

kategorie stylu, pojetí jeho proměnlivosti (vývoje), tedy konkretizace jeho fází a specifika používání 

termínu z historiografického pohledu a též u vybraných badatelů.  

Jako nešťastné se jeví kombinování dvou úrovní pohledu na krásný sloh v předložené práci. Jeden je 

zaměřen na změny v datování a posuny ve stanovení významu jednotlivých děl v chronologické 

konstrukci krásného slohu. Tato úroveň se propojuje s pohledem obecnějším, zaměřeným na koncept 

či koncepci krásného slohu u konkrétního badatele (otázka podoby konceptu, k čemu sloužil, co měl 

doložit či jaký sledoval záměr). Nerozlišování dvou uvedených úrovní studia krásného slohu vedlo 

k reduktivním až mylným závěrům. Myšlenkové mapy jednotlivých badatelů o krásném slohu sleduje 

Jakub Synecký spíše jako určitý přehled či resumé jím vybraných textů; nejde přitom o jejich 

kontextuální analýzu, kterou by doprovázelo hodnocení. 

Práce je velmi úsporná ve svém rozsahu a nenaplňuje požadavky kladené na tento typ práce (45 stran 

bez bibliografie – viz Opatření děkana PedF UK č. 37/2017). Struktura práce odpovídá osobnímu 

výběru konkrétních autorů zabývajících se problematikou sochařství, malířství a architektury. 

Marginalizovány nebo dokonce chybně hodnoceny jsou přínosy řady autorů (např. Ivo Hlobil, Milena 

Bartlová, Jan Klípa, Karel Stejskal). Nejsou zde zmíněni autoři, na které české prostředí intenzivně 

reagovalo, zamlčeny jsou důvody, proč k takovéto reflexi došlo (např. Adolf Feulner, Theodor Müller, 

Dieter Grossmann, Gerhard Schmidt). Význam je přiznán pouze textům K. H. Clasena a kolektivní 

publikaci Gotik in Böhmen. Bez uvedených základů nelze relevantně hodnotit koncept syntézy 

krásného slohu Alberta Kutala či Jaromíra Homolky. Tento metodicky nesprávný přístup vede k 

opomíjení názorových posunů u českých badatelů či proměn badatelského diskurzu (chronologická 

linie textů jednotlivých vybraných autorů je popřena). Chybí též zakotvení textů badatelů v jejich 

„metodologické určenosti“, což je dáno absencí historiografické literatury (např. o A. Kutalovi, V. 

Menclovi či J. Homolkovi ad.). 

Cíl disertační práce bohužel nebyl naplněn. Stručný závěr pouze upozorňuje na potřebu věnovat se 

problematice v budoucnosti. Chybí zde zjištění, proč byl termín používán, zda je vhodné s ním dnes 

pracovat, a především v jakém smyslu či významu. Další výtkou budiž stručnost práce a nedostatečná 

znalost literatury k tématu. Opomenutí se týkají především historiografické a metodologické 



literatury. I když jsou některé tituly výběrově uvedeny v bibliografii, autor je dostatečně nereflektuje 

v textu ani v poznámkovém aparátu. 

Přínos pro bádání o tématu je bohužel veskrze marginální. Pokus osvětlit problematiku termínu 

krásný sloh na srovnání jeho používání napříč uměleckými druhy by byl zajímavým počinem, ale 

v tomto případě bohužel bez konkrétních výsledků.  

Disertační práce Mgr. Jakuba Syneckého nesplňuje formální ani obsahové požadavky kladené na 

tento typ řízení. Z těchto důvodů práci nedoporučuji k veřejné obhajobě.  

 

V Praze dne 19. 11. 2021 

Doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.  

Ústav pro dějiny umění FF UK  

 

Vybrané konkrétní připomínky k práci:   

- Chybí definice krásného slohu; výklad termínu probleskuje pouze u vybraných osobností, 

není ovšem hodnocen v názorové kontinuitě či diskontinuitě. Individualizované hodnocení 

pojmu krásný sloh vyžaduje přesný popis a rozbor pracovní metody konkrétního badatele – 

viz např. A. Kutal – ve vazbě na klíčové texty R. Ernsta, W. Pindera, E. Dostála a především D. 

Grossmanna. Analogicky např. i u D. Líbala ve vztahu ke G. Dehiovi.   

 

- Při hodnocení K. H. Clasena nelze pracovat pouze s jeho prací z roku 1974. Ta je pouze 

epilogem konfrontací s českými badateli. Syntéza A. Kutala z roku 1962 a jeho další texty 

reagovaly na Clasenovy starší práce z doby válečné, zároveň se vyrovnávaly s tezemi 

rakouského a německého bádání – viz zejména: D. Grossmann, A. Feulner, T. Müller, R. 

Kieslinger a další (viz recenzi syntézy A. Kutala z roku 1963 od J. Homolky). Absentují zde 

názory G. Schmidta, který je naprosto zásadní pro pochopení koncepce krásného slohu A. 

Kutala, J. Homolky, I. Hlobila a dalších.  

 

- Chybí rozpracování teorie stylu ve Vídeňské škole dějin umění (problematika kontinuity, 

vývoje s aplikací na konkrétní umělecká prostředí – regiony či centra, uplatnění 

nacionalistických kritérií v hodnocení jednotlivých oblastí) 

 

- Chybí historiografické zakotvení termínu krásný sloh, nelze vyjít pouze z evidence prací 

Jaromíra Pečírky a Antonína Matějčka.  

 

- Bibliografie v závěru práce obsahuje publikace, které nejsou v práci důkladně využity. Nelze 

nepracovat či úplně pominout texty následujících autorů (výběrově): 

 

J. Klípa, Kapitoly z deskové malby krásného slohu. Disertační práce na FF UK, Praha 2007 

J. Klípa, Ymago de Praha. Desková malba ve střední Evropě, Praha 2013 (a jeho další texty) 



Ivo Hlobil – Práce na dané téma se nemůže obejít bez samostatné kapitoly o něm (viz např. texty o 

Jindřichu Parléři, monografii Madony ze Šternberka, víceré texty o krásných madonách v časopise 

Umění apod.) 

Ivo Hlobil a ostatní autoři v publikaci Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí ve 

středověku v českých zemích I-II, Praha 2020  

Klára Benešovská, četné texty k architektuře kolem roku 1400 

Milena Bartlová: Pravda zvítězila: Výtvarné umění a husitství 1380-1490, Praha 2015 (dále její starší 

práce, opět měla by mít samostatnou kapitolu) 

Bibliografickou pomůckou mohly a měly být i diplomové práce, které se obecně krásným slohem a 

historiografií pojmu též zabývaly. Např.: Andrea Šleichertová, Marie Čtvrtníková, Ludmila Kvapilová, 

Luba Hédlová aj. 


