
Jan Řezáč: 
Transformace forem a témat nazarénského malířství v Čechách na příkladu oltářního 
obrazu Josefa Vojtěcha Hellicha (diplomová práce) 

Posudek školitele 

Předložená práce podle mého názoru představuje zralou studii vysoce překračující standard 
diplomových prací nejenom důkladností analytické práce, ale především původností zjištění i relevancí 
hlavních závěrů této práce. 

Jan Řezáč se na téma soustředil r- _ jelší dobu, a zpracování tématu dokončil během delšího pobytu 
v Mnichově. Původní projekt práce se týkal zpracování souboru Hellichovy oltářní tvorby, která měla 
být - s ohledem na šíři této vrstvy Hellichovy tvorby - zkoumána na vybraných příkladech. Právě toto 
předchozí studium Řezáčovi umožnilo nakonec v předložené práci přesunout těžiště na jeden 
z nenáročnějších a zároveň nejprestižnějších umělcových obrazů tohoto typu - na oltářní obraz 
českých umělců v Týnském kostele z let 1846-1847. Vztažení analýzy tohoto díla a dalších 
Hellichových prací k německojazyčné diskuzi o nazarénství i pozdním nazarénství bylo pak účelné a 
nezbytné, vzhledem k tomu, že tohoto úkolu se dosud nikdo z českých historiků umění neujal. Celkově 
pokládám Řezáčovu strategii, začít budovat monografii Hellicha od zmíněného obrazu, za příhodnou. 

Řezáč ovládl neobyčejně rozsáhlou starší i současnou literaturu k původnímu nazarénství a k jeho 
dalšímu vývoji, ale navíc se v této literatuře jen málokdy ztrácí, takže umí v textu své práce formulovat 
postupně argumenty, týkající se různých prvku nazarénského stylu i náboženské malby, ve vztahu 
k centrálnímu předmětu jeho diplomové práce. 

Všeobecně lze poznamenat, že práce by možná zasluhovala větší explicitnost či propracování 
některých formulací v závěrečných částech, týkají-Ii se závěry celku Hellichovy oltářní tvorby o 
značném rozpětí doby vzniku a do jisté míry rovněž umělecké kvality. 

Jan Řezáč by také zřejmě býval měl do svázané odevzdávané práce měl připojit obvyklou obrazovou 
přílohu, která by umožnila čtenáři snazší orientaci, ale jako školitel jsem souhlasil s tím, že se raději 
soustředí v požadovaném termínu dokončení na dopracování detailů textu. 

Funkční, i když z hlediska standardu diplomových projektů nekonvenční, je Řezáčův katalog 
uměleckých děl, který nezahrnuje jen vybrané Hellichovy práce, nýbrž práce různých umělců v textu 
diskutované. Řezáčův poznámkový aparát pokrývá všestranně diskutovanou problematiku a patří svou 
precizností k vrcholům v tomto oboru vědeckého projevu. 

Jak už výše řečeno, předloženou práci pokládám za nadprůměrnou, podnětnou, a plně ji doporučuji 
k obhajobě. 
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