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Předložená bakalářská práce je strukturována přehledně a po formální stránce ji lze hodnotit 

jako práci pečlivou. Zvolené téma bylo evidentně motivováno osobní zkušeností, již Krulová 

získala v průběhu nedávné výstavy „Hic sunt leones“ instalované v prostorách staroměstského 

kláštera Řadu bratří kazatelů. Tím si lze rovněž vysvětlit skutečnost, že hlavní pozornost 

věnovala právě pražskému sídlu provincialátu u kostela sv. Jiljí. Zdejší řádové středisko 

nahlíží prostřednictvím známých dat o postupném vybavování klášterního kostela a refektáře 

barokním mobiliářem i novými nástropními a nástěnnými malbami, přičemž si současně 

všímá zásadního uměleckého vkladu Václava Vavřince Reinera, zdejšího farníka a patriota, 

ale především nejlepšího malíře fresek v rámci domácí barokní malby (Kapitola 2.).  

 „Pražské etapě“ v dlouhých dějinách dominikánského řádu je předsazeno poněkud rozvláčné 

líčení života sv. Dominika, zakladatele a hlavního patrona Řádu bratří kazatelů, jehož 

postava, jak stojí v úvodu práce, „je přímo opředena legendami, ze kterých se odvíjely 

způsoby a metody zobrazování, které autoři používali“ (s. 5). Historii dominikánského řádu 

shrnuje Krulová snad až příliš podrobně v 2. kapitole (s. 15–17), nazvané „Dominikáni u 

svatého Jiljí v Praze,“ v jejíž druhé části popisuje malířskou výzdobu interiéru chrámu 

realizovanou V. V. Reinerem v roce 1734. Autorka správně chápe, že osnovnou ideou veškeré 

malířské výzdoby je oslava hlavních dominikánských světců, kulminující v monumentální 

ústřední kompozici na námět „Dominikáni jako obhájci církve,“ jejíž stručný popis je uveden 

na s. 19–20. Tím větší škoda, že autorka nevyužila nabízející se možnosti na základě 

detailnějšího rozboru jak výsledné malby, tak také Reinerovy malířské skici (Augsburg, 

Städtische Kunstsammlungen), podat hlubší výklad o preferencích a skutečných názorech 

pražského dominikánského centra na úlohu výtvarného umění v řádové propagandě. Přitom 

právě na tomto poli se mohla opřít nejen o reinerovskou monografii Pavla Preisse (1970), ale 

především o autorovu základní studii z roku 1994. 



V následující nedlouhé partii („Barokní refektář“) zužitkovala Krulová recentních zjištění 

nedávného umělecko-historického průzkumu (ale také barevných snímků) realizovaného Dr. 

Martinem Mádlem (do r. 2010). Třetí kapitola se věnuje druhé velké postavě dominikánského 

řádu a největší teologické autoritě středověku sv. Tomáši Akvinskému. Partie o pojetí krásy, 

respektive o úloze světla a barvy, čerpané z četby Tomášovy Theologické summy, lze 

pokládat za nejzdařilejší část celé práce. Naopak rezignace na komparativní srovnání 

„dominikánského mecenátu,“ realizovaného v samotném centru řádové provincie, 

s dochovaným památkovým fondem v dalších pražských řádových střediscích, byla chybná. 

Zejména nedávný nález vrcholně středověkých maleb v interiéru staroměstského kostela sv. 

Anny (Mistr Třeboňského oltáře?), anebo poněkud spletitá, ale veskrze zajímavá historie 

výstavby malostranského řádového kostela sv. Maří Magdalény, spojená se jmény Václava 

hraběte Michny z Vacínova a Francesca Carattiho, nabízí v tomto smyslu vděčné pole. 

Závěrečná kapitola o jinak určitě pozoruhodné osobnosti svaté Zdislavy z Lemberka na tomto 

hodnocení už nemůže nic změnit. Naopak poměrně reprezentativní je výběr obrazových 

příloh, postihující dobře hlavní dochované malířské památky v rámci staroměstského 

klášterního areálu. Stejně jako v textu předkládané práce, tak také v její příloze ovšem až na 

vzácné výjimky nenajdeme informace o neméně hodnotném sochařském vybavení klášterního 

chrámu sv. Jiljí, jež bylo dodáváno postupně od roku 1734 renomovanými pražskými dílnami 

Františka Ignáce Weisse a Jana Antonína Quitainera. Zejména Weissův hlavní oltář 

s působivou apoteózou titulárního světce sv. Jiljí je pokládán za mimořádné dílo pozdního 

baroka v Čechách.  

Přes uvedené výhrady je po mém soudu možné bakalářskou práci Terezy Krulové předložit 

k obhajobě s hodnocením stupněm dobře. Pro účel diplomové práce by ovšem bylo zcela 

nezbytné zkoumané pole podstatně rozšířit a studium v naznačených směrech výrazně 

prohloubit. 
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