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Jak  napovídá  sám  název,  cílem  diplomové  práce  bylo  zmapovat  tvorbu  jedné  ze 
sochařských  osobností  pozdního  baroka,  působících  na  pomezí  jižních  a  středních  Čech 
v oblasti  zv.  Prácheňsko.  Jan Karel  Hammer  sice  nepatří  k autorům zcela  neznámým,  ale 
historie umění dosud věnovala jeho tvorbě pozornost jen sporadicky. Mnohem častěji se jeho 
životem a dílem zabývali, i když opět ve většině případů spíše okrajově, badatelé zajímající se 
o historii kraje, v němž dílna Jana Karla Hammera působila.

Autorka diplomové práce stála před nelehkým úkolem: upřesnit obrysy dosavadního 
mlhavého obrazu života a díla tohoto regionálního sochaře, aniž by se mohla opřít o svědectví 
dostatečného množství  písemných  pramenů.  Přitom se zároveň musela  vyrovnat  s velkým 
množstvím literatury  věnované osobě Jana  Karla  Hammera  vycházející  zvláště  v poslední 
době,  literatury specifického rázu,  bez opory poznámkového aparátu,  tedy bez  patřičných 
odkazů na to, odkud byly informace zde uvedené čerpány. Celou situaci ještě znesnadňovala 
skutečnost, že samotná sochařská díla, zejména pak ta vysekaná z kamene, se dochovala ve 
velmi  torzálním  stavu,  vypovídajícím  o  osobitém sochařském pojetí  jejich  autora  již  jen 
zlomkovitě.

Autorka diplomové práce se se všemi těmito obtížemi vyrovnala více než velmi dobře. 
Podařilo  se  jí  dohledat  většinu  ve  zmíněné  literatuře  použitých  pramenů,  ověřit  rozsah  a 
charakter  jejich výpovědí  i  interpretační  možnosti,  které  tyto  prameny nabízejí.  V případě 
dochovaných sochařských prací na podkladě důkladné analýzy formálního řešení jednotlivých 
částí těchto děl si pak autorka dokázala vytvořit přesnější představu o sochařském projevu 
Jana Karla Hammera i o jeho proměně v čase.

Díky tomu se před námi náhle vynořuje skutečně pozoruhodná osobnost, která byla 
schopna reagovat a ve svém díle nově interpretovat formální řešení přinášená v dílech těch 
nejvýznamnějších  autorů  působících  v Praze.  Jan  Karel  Hammer  se  tak  řadí  mezi  další 
zajímavé  interprety  odkazu  díla  Matyáše  Bernarda  Brauna,  jehož  nesmírně  invenční  a 
inspirativní  sochařský projev dokáže  propojit  s  navýsost  aktuální  tvorbou svého rodáka a 
vrstevníka,  sochaře  plzeňského  původu,  sochaře  prošlého  Akademií  umění  ve  Flornecii, 
Lazara Widemanna. Přitom svým eklektickým či spíše synkretickým sochařským projevem se 
Jan  Karel  Hammer  minimálně  v kraji,  kde  tento  sochař  působil,  vyrovná těm 
nejvýznamnějším autorům. Jeho nejlepší sochařská díla jsou svou uměleckou i řemeslnnou 
kvalitou srovnatelná nejen s díly jiných sochařů spojovaných se jménem Lazara Widemanna, 
jako byl  Tomáš Hatlák z Pyšel,  ale i některých z následovníků Matyáše Bernarda Brauna. 
Jeho  dílo  zároveň  velmi  dobře  reprezentuje  určitou  tendenci,  kterou  můžeme  sledovat  i 
v tvorbě jiných pozdně barokních sochařů jako je František Ignác Weiss, Karel Josef Hiernle, 
Richard Prachner či Jan Antonín Quitainer, a to tendenci k „varírování a propojování dotud  
stylově a časově neslučitelných vzorů“, abychom použili přímo slova autorky práce.



Ke způsobu, jakým je dané téma zpracováno z hlediska formálního, stylistického či 
jazykového,  nemám  žádné  zásadní  připomínky.  Text  je  velmi  čtivý,  srozumitelný,  tok 
autorčiných myšlenek plynulý a vykazující logickou stavbu. Předlohou pro zpracování této 
svého  druhu  monografie  byly  autorce  evidentně  dvě  z monografických  prací  věnovaných 
osobnostem českého  pozdně  barokního  sochařství  vydaných  v nedávné  době,  monografie 
Lazara Widemanna od Viktora Kovaříka a Františka Ignáce Weisse od Jany Tišerové. Oba 
tyto  vzory  se  vyznačují  precizní  prací  s prameny a  literaturou  i  důkladnou a  erudovanou 
formální analýzou s tím, že monografie Viktora Kovaříka podobně jako tato diplomová práce 
vyniká i vynikajícím literárním podáním. Jediné, co předložené diplomové práci schází, je 
určité důkladnější a širší srovnání s dobovou sochařskou produkcí nejen daného kraje, ale i 
jiných  významných  uměleckých  center.  Nutno  ovšem  dodat,  že  nejen  sochařství  oblasti 
Prácheňska,  ale  i  sochařství  na území  jižních  Čech či  pro dané téma také velmi  důležité 
oblasti Plzeňska, je v této chvíli zmapováno jen velmi zlomkovitě.

Závěrem lze  konstatovat,  že  na  předložené  diplomové  práci  je  patrné,  že  autorka 
prokázala nejen systematický zájem o dané téma, schopnost pracovat s prameny i odbornou 
literaturou, schopnost kriticky zhodnotit informace v ní uvedené, ale a především schopnost 
precizní analýzy formálního řešení daného díla a objektivního zhodnocení jeho výtvarných 
kvalit.  Předloženou  práci  proto  nejen  doporučuji  k obhajobě,  ale  také  po  určitých 
úpravách k publikování.
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