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Barokní  období  je  již  dlouhodobě  zkoumáno  z různých  hledisek.  Přes 

značný rozvoj  našeho poznání  však až znepokojivě často chybí  zcela  základní  heuristický 

materiál. O významných tvůrcích a jejich díle již existuje větší počet různě zaměřených prací, 

řada dalších děl však zůstává trestuhodně opomenuta. Pak se stává, že téměř každé kvalitní 

(kvalitnější) dílo bývá připisováno někomu ze známé skupiny tvůrců, což skutečnost zásadně 

deformuje. Pokud se pohybujeme v terénu, máme dobrou představu o početné řadě dalších 

umělců,  jejichž  kvalita  možná  nedosahuje děl  těch  prvořadých,  ale  nesporně  spoluvytváří 

obraz české krajiny a mnohdy dodnes určuje charakter místa. Navíc – těžko hovořit o géniích, 

když nemáme vytvořenou základní srovnávací rovinu, ze které se pak mohou nejvýznamnější 

osobnosti odpoutat. Zdůrazňuji, nejedná se o nevýznamný doprovod, o „křoví“, ale základní 

referenční  skupinu. V ní lze navíc opakovaně prokázat,  že někdy i  ti,  u kterých snaživost 

převyšuje nadání, vytvořili zdánlivě nečekaně poutavá díla blížící se tvorbě těch dlouhodobě 

uznávaných. Tuto rovinu posuzovaná práce dokládá více, než přesvědčivě.

Uvedená neznalost, pokud nechci přímo hovořit o arogantním nezájmu, má 

dopad i v neobjektivních soudech, které se pokoušejí ze současného spektra poznaných autorů 

a  jejich  děl  sestavit  objektivní  obraz  dobové  tvorby,  což  je  vlastně  protimluv.  Abych 

nepřeháněl  kritické  výhrady,  musím  samozřejmě  připomenout  stále  aktuální  a  vlastně 

doposud jediné zásadní dílo o barokním sochařství z pera O. J. Blažíčka. I on ale ve svých 

soudech  doplácí  na  omezené  poznání  a  autorka  jeho soudy oprávněně  koriguje.  Od jeho 

syntetického pokusu ale uběhlo více než 60. let a již to, že se jím stále zabýváme o něčem 

svědčí. Především to platí o přehlížených dílech českého venkova. 



Mimo vědeckou rovinu přistupuje i nutnost ochrany. Jak však chránit něco, 

o jehož kvalitě, někdy bohužel samotné existenci nevíme. Zde má památková péče – řečeno 

velice  diplomaticky  -  velký  dluh.  Chybějící  kvalitní  seznamy  památek  jsou  toho 

nejvýraznějším dokladem.

Jestliže  není  státní  památková péče schopna tuto podstatnou roli  sehrát, 

musíme velké mezery v našem poznání řešit  jinak.  Jednou z možných cest  je pak aktivita 

vysokých škol příslušného zaměření.

Posuzovaná práce si vytkla za cíl poznání jedné z „neznámých“ osobností 

barokní sochařské tvorby – Jana Karla Hammera.  Literatura je velice sporá  a její kvalita 

někdy  diskutabilní.  Základní  metodou  proto  byl  terénní  průzkum  s mnohdy  poprvé 

provedenou důkladnější dokumentací a skvělým popisem. Takto vytvořený obsáhlý  katalog 

přináší kvalitu sám o sobě, jako první stupeň pozitivisticky pojaté části práce. I zde se ale 

autorka v závěrečné části (kterou by patrně bylo vhodnější od předchozích popisů výrazněji 

pro  její  odlišný  charakter  odsadit)  snaží  zachytit  charakteristiku  sledovaných  soch,  jejich 

vztah k dalším objektům z hlediska stylového, či autorského.

Katalog  diplomní  práce  přináší  zcela  opačný  dojem,  než  výše  uvedené 

stesky nad současnou nedobrou situací.  V podstatě  veškeré  výhrady,  které  byly  i  proto  v 

úvodu zmíněny, na něj nelze vztáhnout.

U obrazové přílohy (patrně by bylo vhodné i ji opatřit titulním listem) bych 

chtěl vyslovit určitý požadavek a navíc přání. Zejména tvorba na bissingenských panstvích 

má  významný  urbanistický  kontext  (viz  práce  J.  Žižky  o  pozoruhodných  hospodářských 

dvorech).  Pak by bylo  velice  vhodné v úvodu hesla  takovéto  lokality  prezentovat  nejlépe 

mapu stabilního katastru, případně se zdůrazněním osazení jednotlivých objektů badatelského 

zájmu.  Sochy  v exteriéru  je  rovněž  vhodné  zachytit  (pokud  je  to  možné)  v jejich  širším 

kontextu. U interiérů by bylo vhodné vždy provést celkový záběr zachycující co největší část 

(tak je tomu např. u hesla Sedlice), protože zejména barokní sochy zde souvisí nejen s oltáři, 

ale mají,  či mohou mít,  vazbu na architekturu.  Onou prosbou by bylo i v těchto případech 

připojit  obrázek exteriéru kostela  jako takového,  protože „tam se vše odehrává“.  V těchto 

představách se ale u mě možná příliš projevuje specializace na architekturu. Rozhodně by to 

ale neuškodilo a pro méně obeznalé čtenáře - což je u takto objevné práce většina – by byly 

vytvořeny ještě lepší podmínky pro seznámení se s tímto místním tvůrcem. Toto vše jsou ale 

formální připomínky, k vlastnímu katalogu nemám v podstatě připomínky.

Katalogem dobře připravená  autorka  zpracovala  i  pojednání  zachycující 

osobnost J. K. Hammera.  Sleduje zde všechny podstatné roviny a v závěru dobře načrtává 



jeho osobní  výraz  i  pozici  v našem barokním umění.  K úplnosti  zde chybí  jen dokončení 

archivního průzkumu. Nejvíce oceňuji závěrečnou hodnotící část, kde diplomantka zabíhá do 

obecnějšího charakterizování pozdně barokního období. K jejímu postřehu o tehdy typickém 

„varírování a propojování dotud stylově a časově neslučitelných vzorů“ máme řadu analogií 

v architektonické  tvorbě,  která  patrně  začíná  zcela  záměrnou  eklektickou  tvorbou  K.  I. 

Dientzenhofera. Autorka zde, myslím, správně popsala jeden z rozhodujících znaků závěrečné 

etapy slohu, který má zásadní metodologický přesah.

Na doposud velice děravé mapě barokních Čech tak bylo úspěšně zaplněno 

další bílé místo. K tomu lze Terezii Šikové jen gratulovat.

Originální a objevnou práci velice rád doporučuji k obhajobě.

V Praze, srpen, 2012                                 Ing. Petr Macek, Ph.D.


