
Posudek oponenta 

Petr Skalický: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Apolináře na Novém Městě 

pražském. 

Nástěnnými malbami v kostele sv. Apolináře se zabývala celá řada badatelů, což velmi 

dobře a kriticky dokumentuje v úvodních kapitolách autor práce. Skalického magisterská 

práce je logicky rozčleněna do řady kapitol. Úvodní kapitola s názvem Předhusitská gotická 

nástěnná malba v českých zemích ajejí uměleckohistorická reflexe je věnována složetému 

předivu nástěnné malby doby Karla IV. a Václava IV. K vlastnímu textu kapitoly nemám 

. žádné námitky, trochu se mi nelíbí název předhusitská gotická nást~á malba, který nic 

neříká aje tak trochu zavádějící. Možná k doplnění poznamenat, že existuje diplomová práce 

Gollerové-plaché věnovaná nástěnné malbě v Čechách, která je jedním z prvních pokusů o 

syntézu .. Možná, že měli být připomenuty i četné příspěvky manželů Kroupových. Druhá 

kapitola pojednává o literatuře věnované nástěnným malbám v kostele sv. Apolináře. ~Autor 

zde prokázal dobrou schopnost kritické reflexe. Oceňuji, že ve třetí kapitole (Kostel a 

kapitula sv. Apolináře v Praze) a čtvhté kapitole (Architektura a stavební vývoj kostela) P. 

Skalický resumoval historii kolegiátní kapituly u Sv. Apolináře a stavební vývoj kostela .. 

Nejpřínosnější části práce jsou pasáže, v nichž autor sám popisuje, analyzuje a interpretuje 

svatoapolinářské nástěnné malby. Postupuje metodologicky správně, když zprvu hosdnotí 

výsledky restaurátorského průzkumu. Téměř ve všem souhlasím se Skalického interpretácí 

(Příbuzenstvo Páně, Potesta~clavium, vztah Jenštejna a maleb atd.), pouze problém mám se 

sv. Servátiem, kde mého názoru bezpečně neprokázal, že jde o tuto osobu. Vždy jsem mě 

také problem s identifikací postavy sv. Václava a ani P. Skalický mé pochybnosti 

nerozp,týlil. 



Poznámky. 

Poz. 10- něco zde chybí, viz otazníky. 

s. Otázka jestli "dívka" či "Panna" (hebrejsky h alma) je trochu složitější ajejí věnována řada 

teologických a filologických pojednání. 

s. 33 Vztahy pražských arcibiskupů a panovníka byly vskutku dobré, ale nešlo o partnerský 

vztah. Navrch měl panovník (viz např. zásah Karla IV při Arnoštově volbě). 

s.S6-účast irských kameníků považuji za velmi spekulativní 

s. 100- k poutím ve středověku lépe citovat statě ve sborníku Wallfahrten in der europaischen 

Kultur (2006) 

Velmi ocefmji autorovo zaujetí tématem, výbornou orientaci v literatuře i odbornou úroveú 

zpracování. Práci vřele doporučuji k obhájení. 

V Praze 28. 1. 2009 . Jan Royt, PhD 


