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Posudek disertační prncc ~2rkéty Ja~a~av~ 

Církevní textil obdob! historismu 

Pararnent~ období nistorismu v 19. staletí pfedstavují 

nezanedba"t e lnou součést v dě ji/D8ch umě 1 E::ckého 1'8:ne81liít .. Předlož e-

ná disert::ační prsce p1'edst8.vu~ie pnoto tómiiil, v uměleckohistorické 

literatuře zcela púvodní 8. nezprc_cované. l)i~lor:l&ntk8. se s~ímto 
, 1" '. 1 ' vv V"/,, 1 .0, -" d ' 1 b" t d' nSl.Gl1kym uKOJ..sm uspesne vyporóca a aU,KLa r",vm St .. Ll 'oK,yrn s 'Lh lerr' 

v ..... , ,.... ... rV '" ,,-. .. .' ,I' 

~ed ev .31m čl kt 1 Vl t .t'~'es tans ke aKad B.2il e t Kd P JSou zprac ov an,y d os ud: 
~.4 v" " ~ 10) .~ ~+·t' 

p~euevslm prece z kOVU, zeJmBns ZLa~nlC V1 4 

. - ... t '1" ~'b d v o. • • ,., 1 • v iV .• u8.119 oV2;SleuuJe o Bcnou ~ e,Jlnnou sltuacl ve OrUY1C pOJ.OV:LIlB 

19. stolátí a • za~rYnični vlivy na domócí prost~edio N~sledují 
v , 

d.ě j in.y Křest:3.cs k{ akadeni e a Pars.oentic kého<J.:.:;tav u.. Zd e jsou uveder'+'y 

výz:-:am.né osobnosti českého kulturního prostI'edí /J. JV:ocker, V". Bar

vitius, KeHilbert/. Jejieh jména jsou Jbvykle citovóna v kontextech 
~ y '. , •• kt ' 1 ~ , -. -b h v j' .' - v 1 _o.. c.eJl.n a.rCl11t.e u1Y 8. Ga SIen o"oreCd UIGe~eCKcrlO r-eJ1€S 80 ~;eJ1Cl1 

podil v tvorbě cirkevnich textilií autorkQ vyzdvihla do dosud nez

náoého povědomioPatfiěné textová část je věnován~ osobé Josefa 

v~e~t~on~k6 a~Qde~l·e· SP ru .::; .:.;.t ..... , __ ~..... Q..L1o.t:;;.l, , .. ....L.... .._ Me Janatově déle věnuje tvorbé 5edfich~ 
Wac~~m~nru Jon o Kouly Q zbpo~ínané návrnéšRké li ' _.L. o...;· .. ,",,'!'O J.. J.c;., ~ __ o. CA. __ 

staršího .. 
'1' . tt ... ·,· ; .. , ~'·h~s eduJe rJetc:'jick~{ r:·roITl.J'č Lená s"a .l{Qe JSO(Á KO~rtblrl0V8!"ly 

aspekty chronologické a autor,ské, kt8ré tvoři n6plň v.ýzr::m:Lné čtvrté 

~apitoly p~edlo~en~ diserta6ní pr~ceo Rozbor použit jeh ~aterid15, 

tksnin, textil~ich technik a p8jpdná~í o tj~8tech jejnot~ivých 
't-nxti li-{ l1l.r~l"u-í'-' 7~ "·;:;-">v1"',-'1;-;.lo ~·'T>O '\~Pcr-1V +""'l'C"'"',' tocnn-jlK9 \7Vi'~'L~V~y 

... '...... ..... -L., _ ......... lo. ...... J."J LI ....... ' "'-' ,_o 1 ..... - ...... J.. "-A 'J '-" C.A .t--'- '. oJ -" .... (j \,.o t.:.i t'" .................. "-' ':'-1_ ... __ <.:..A tJ!--' .4~ 1); 

ll' t ,- "-,, 1 ' 'o t'" , d C '1 d ' . to~ o smeru preacnaze 8 psanl alper UCTIl prace UK a. na 

pr8vézeji če3k~ kasu1e od 140 stoletío Srovn(níK dacócich 3 cizích 
. ,.... -~-\' 1 ~.~ CI c~ ~+ ("'I T;~ 1,.... h-.f ....... • 1· /'r l)p·: _tfovv:~,i'J ~~ ..... /dC' J,~ 1;' - . 1 . L,lt-'U S-.. Z._- ~V~"v\,JCd Sv.L.J.eK 41-,',,0, .L~d:f{;o,':)v~ ~)iVcn ClOCl u_Je 

~utork3 pfesvédóivosti ~vých tvrJ~enio 



nad obsanem jednotlivých typ~ květin /kasule ocr. 58,59,64,65, 
v 

G8,7i, nitra 67/0 Ve druhé polovině 160 století tvotily népln 
islámského wnění osmanských l'urkú ptedevší:11 květy t"zv. '~::2u8.tre 

?leur" stylu, kam patři karafiát, r~že /rosa orientalis/, plod 
grsnátového jablka a zejména tulipán /tulipa gesneriana/ .. Textilie, 

o, , '.-:t t' t " b 1 d 'v - tY - , ..... zeJ:nena DrOKd .y S·lm·o oeKorem y y ovazeny dO s ::."edIll :wropy 
proGtfednictvím obchodních center v benétkách a v Janově .. Květy, 

k nimž patfi1a ještě konvalinka, komponovány do vlnitých, spirálovitě 

vz estupných kompozic, jsou vzorem pro většinu českých vyšívaných 

kp-sulí z konce 160 8. l=',očátku 17. století /U~M - kasule i"č .. 7~ 44q 

5035, Národní museum, kasule z bílého batistu se světle modrou vý
šivkou/" 

Připomínky lingv i st ic kéb.o charokt eru, přechodníky, alianční 
rodové znaky a pod. reprezentují jen drobné upřesnění" 

Tyto i předchozí ptípomínky nesnižují hodnotu předložené diser

tační práce .. Ta je psnna kultivovaným jazykem a bohatým slovníkem .. 
Množství sebraného mateiálu, vedle ffiázejních sbírek jsou to i f'ond.fy 
četných kl:§šterú a sakristie některých dnes funkčních kostelú, 
je zpracováno formou seriozní~h rozbo~j 8. vyčerpávajících přákladů.,. 

S pO:.J.kazPffi na kvalitu zpracování tohoto zcela ptJvodního 
námětu doporučuji disert&ční práci lV:gr~ LVia.rkéty Janatové 
k obhajoběo 
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