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Studium postavení a života elit je v posledních desetiletích stále 

populárnější a není proto divu, že se toto téma stává i námětem bakalářských a 

diplomových prací. Jde ovšem o velmi komplikovanou záležitost, která v sobě 

skrývá řadu úskalí – kromě technických problémů (znalost jazyků, ve starším 

období i paleografie) – totiž předpokládá nejen orientaci v dějinách sledovaného 

období, ale i v metodice dějin každodennosti, dějinách práva apod. 

Jak sám autor v úvodu své práce konstatuje, zabývá se jeho studie 

nedílnou částí života barokních elit – heraldikou, konkrétně fenoménem 

znakových galerií v českých zemích v pobělohorském období. 

Práce je rozdělena do dvou částí, ze kterých první (Barokní doba a 

znakové galerie) slouží jako všeobecný úvod do problematiky barokní heraldiky a 

znakových galerií. Zbylé tři kapitoly pak představují popis tří vybraných 



barokních erbovních galerií s cílem „pomocí metod pomocných věd historických 

rozkrýt, anebo alespoň vytušit vazby mezi jedinci nebo společenskými či 

profesními skupinami“. Vzhledem k zaměření všech erbovních galerií (Znaky 

donátorů na obrazech svatováclavského cyklu v bazilice sv. Václava ve Staré 

Boleslavi, Znaky na vítězném oblouku kaple bývalého Vlašského špitálu v Praze a 

Znakový soubor v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tachově) a k charakteru 

donátorů je třeba konstatovat, že tento cíl se J. Oulíkovi splnit podařilo. Každé z 

erbovních galerií je věnována zvláštní kapitola, jejichž struktura je vždy stejná a 

přehledná – po všeobecném úvodu následuje popis a historie díla a edice obrazů 

(kartuší s erby, soch) a nápisů. Kapitolu pak uzavírá závěrečné shrnutí. 

Za velký přínos práce, která se pohybuje na rozhraní historie, pomocných 

věd historických a dějin umění, považuji skutečnost, že se autor neomezuje na 

pouhou „edici“, ale že se snaží prostřednictvím biografických medailonů o 

poskytnutí alespoň základních informací o majitelích popisovaných znaků. Studie 

je zpracována mimořádně precizně, svědčí o autorových znalostech i odborné 

poctivosti. Jako jediný drobný nedostatek bych uvedl úvodní kapitolu, zejména 

části Zájemce o znak (s. 11) a Proměna elit (s. 12), jež by si zasloužily rozsáhlejší 

prostor. Autor také neuvádí některé ze zásadních studií k vývoji české šlechty 

barokní éry, zejména studie ostravského historika Jiřího Brňovjáka. Jak jsem ale 

již podotkl, tento nedostatek nijak nesnižuje kvalitu díla, která je vysoká. 

Práci rozhodně doporučuji k obhajobě. 
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