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Petr Skalický pracoval na své diplomové práci poměrně dlouho, nutno ovšem uznat, že je to 
na výsledku vidět. Diplomant rozvedl dané téma - středověké nástěnné malby u sv. Apolináře 
v Praze na Větrově - do neobyčejné šíře i hloubky, kriticky zhodnotil veškeré prameny i 
literaturu a také je smysluplně využil. 
Znamenitá je historická studie o kapitule u sv.Apolináře ajejím postavení v rámci vývoje 
Nového Města a církevní správy, v níž se diplomant, na rozdíl od většiny kunsthistoriků, 
dobře orientuje a vyvozuje proto z historických údajů relevantní závěry. 
Vlastní práce o nástěnných malbách je neobyčejně důkladná. PS důkladně probírá veškeré 
názory vyslovené v literatuře týkající se vlastních maleb, ale i komparací jak slohových, tak 
ikonografických a obsahových, a vyslovuje k nim vlastní, vesměs velmi relevantní komentář . 

.. Sympatické je také to, že některé otázky, po podrobně probraných alternativách možných 
řešení, nechává otevřené. 
Nemohu říci, že bych s autorem souhlasila ve všech detailech, ale polemizovat s ním lze, po 
mém soudu, právě jen v názorové rovině, nikoliv faktické, kterou má důkladně podloženu. Je 
také velmi sympatické, že jeho názory nejsou formulovány definitivně, autoritativně, ale 
způsobem, který umožňuje smysluplnou polemiku. 

Velmi podrobná je vlastní analýza maleb, kterou následuje promyšlený poukaz k souvislosti 
jejich ikonografie, obsahu i celkového pojetí s Jenštejnovými texty, sepsanými v jeho 
vatikánském kodexu. Vzhledem k časnějšímu datování maleb, které diplomant navrhuje a 
s nímž souhlasím, vyvstává zde otázka vzájemné posloupnosti maleb u sv.Apolináře, 
Jenštejnových spisů a jednotlivých částí Vatikánského kodexu. Bohužel žádná z těchto složek 
není jednoznačně datovaná. Kodex byl - podle mého, dosud nepublikovaného názoru - psán i 
iluminován ve třech fázích, z nichž nejstarší lze datovat do doby kolem r. 1380 a odpovídala 
by tak diplomantově návrhu na datování maleb u sv.Apolináře. Jenštejnovy spisy, s nimiž 
jsou malby srovnávány - spadají právě do této nejstarší fáze, stejně jako do první, nejstarší 

··části kodexu. Všechny srovnávané složky by tak pocházely z téže doby, kolem 1380, takže 
potvrzují, po mém soudu, jejich vzájemnou souvislost a činí Jenštejnovu účast na programu 
maleb ještě pravděpodobnější. Neformulovala bych ovšem v tom případě malby jako 
komentář ke spisům, ale jako paralelně formulovaný názor na otázky, které mu byly právě 
nejbližší a které byly i obecně velmi aktuální. 
Velmi složitá je další otázka, kterou se diplomant zabývá, totiž otázka teoretického 
rozlišování slohu dvorského umění - dvorského okruhu spojenou s donátorem - bych 
doporučila ještě další rozměr, funkci díla, tj. účel, k čemu bylo dílo určeno. Ukazuje se, žeje 
velký rozdíl mezi objednávkami pro soukromou potřebu, pro representaci a pro jiný účel, 
kupř. k liturgii nebo s didaktickým záměrem. Výborná úvodní kapitola, shrnující dosavadní 
literaturu a odborné názory, se poněkud dubluje pak u konkrétních analýz, kde se dosavadní 
názory podrobně opakují. Zde by bylo možno práci poněkud redukovat - to je ale jediná 
skutečná výtka, kterou k práci mám. 



Práce je jednou z nejdůkladnějších monografických prací o středověkém umění a doporučuji 
ji - po malých, zejména stylistických úpravách a částečné redukci - ke zveřejnění. 
Stejně tak ji doporučuji uznat jako práci rigorosní a hodnotím ji jednoznačně jako výbornou. 
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