
Posudek rigorózní práce:

Jana Peroutková: Architektonická skulptura chrámu Matky Boží před Týnem 
na Starém Městě pražském v lucemburském období

Již magisterská práce Jany Peroutkové byla velmi pozitivně přijata recenzenty. 
Část práce jmenovaná připravila k publikaci v odborných časopisech. Komise při 
obhajobě magisterské práce Jany Peroutkové konstatovala, že svým rozsahem a 
odborným zpracováním přesahuje požadavky kladené na magisterské práce a 
doporučila jí jako práci rigorózní.

Výsledkem je monografiie architektonické plastiky Týnského chrámu, jenž 
patřil k nejvýznamnějším středověkým kostelům Prahy.

Předložená práce má logickou  strukturu. V úvodní kapitole podává J. 
Peroutková kritický přehled pramenů a literatury. Deskriptivní charakter  (není 
myšleno pejorativně) má kapitola Přehled stavebních dějin chrámu. Zde se opírá o 
výsledky stavebněhistorického průzkumu (včetně dendrochronologie- viz podrobně v 
příloze, ) prameny uváděné především Wladiwojem Tomkem. Přínosné je i vřazení 
kapitoly Kulturně hospodářská situace doby vzniku týnské kamenné  skulptury.

Za odbormě nejpřínosnější považuji kapitoly pojednávající o samotné 
skulptuře chrámu. Zejména oceňuji detailní  formální a ikonografický rozbor 
severního portálu .  K hlubšímu vhledu do problematiky přispěla jistě i možnost 
detailního studia portálu, jenž byl nedávno  restaurován. Mimo jiné  výsledkem 
studia  Jany Peroutkové je rekonstrukce barevnosti portálu, což není v našem 
prostředí obvyklé, ale je běžnou součástí výzkumu v německy mluvících zemích. Za 
velmi přínosné považuji upozornění Jany Peroutkové na italskou skulpturu, jejíž vliv 
na sochaře, kteří prováděli výzdobu severního portálu byl v odborné literatuře 
věnované portálu poněkud opomíjen.Stejně podrobně jako portálu se věnuje Jana 
Peroutková i dalším plastickým detailům v interiéru chrámu (výzdoba severního a 
jižního sedile či konzol v Pokladnici). Za velmi cennou z hlediska interpretace 
severního sedile považuji zmínku o znamení orlice na sponě šatu panovníka, což ho 
téměř jednoznačně identifikuje jako Václava IV.

V předložené rigorózní práci Jana Peroutková  prokázala výbornou schopnost 
syntetického přístupu k danné problematice. Uvádí některé velmi podnětné návrhy na 
nové výtvarné a ideové komparace.  Doporučuji, aby práce po důkladné redakci byla 
publikována.

V Praze 29. března 2015                         

                                                                                   Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


