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Jan Oulík, Barokní znakové galerie. Heraldická reprezentace šlechty, duchovenstva a 
měšťanstva, její interpretace a možnosti využití. FF UK Praha – Katedra pomocných věd 
historických a archivního studia, Praha 2012, 117 s. + 20 obr. a 4 textové přílohy
(nestránkováno).

Erbovní galerie náleží k jedné z nejvýznamnějších, nejzajímavějších, ale zároveň i 
nejspecifičtějších skupin heraldických pramenů, přitahujících nemalou pozornost jak 
heraldiků, tak i historiků, včetně řady poučených laických badatelů. Jejich svébytné 
postavení je dáno zpravidla okolnostmi, důvody, které provázely, resp. stály za jejich 
vznikem (doklad politické moci, připomínka významných událostí či činů jednotlivců, 
zvýraznění postavení určité skupin osob atd. atp.). Vzhledem k tomuto faktu, kdy znakové 
galerie představují především pamětní dílo, dále s ohledem na jejich mnohdy exponované 
umístění nejen v interiérech, ale i v exteriérech, kde se na jejich vzhledu a „čitelnosti“ 
podstatnou měrou podepisují vnější vlivy a v neposlední řadě mnohdy zcela nevhodné 
restaurátorské zásahy prováděné nezřídka (zvláště ve starším období) bez odborné erudice, 
konzultací s odborníky, je potřeba k tomuto typu pramene přistupovat s maximální 
obezřetností. Hodnocení pak nelze provádět bez vysoké odborné erudice a znalostí 
dobového kontextu.

Předkládaná práce ing. Oulíka je příkladem právě takového kvalifikovaného přístupu
k uvedenému typu heraldických pramenů. Zatímco však v dosavadním bádání byla 
věnována pozornost především erbovním galeriím středověkým či předbělohorským, 
období mladší, zvláště pak barokní, považované z hlediska heraldického za úpadkové, bylo 
a stále je ponecháváno vesměs stranou zájmu badatelů. Není snad daleko od pravdy 
konstatování, že tento fakt (kromě úvodem práce diplomantem zmíněné jeho osobní 
zainteresovanosti) představoval pro autora určitou výzvu, kdy na příkladu několika galerií 
vzniklých v období bezprostředně po třicetileté válce dokumentoval význam a výpovědní 
hodnotu barokní heraldiky.

Jak již bylo uvedeno, práce se věnuje zevrubné analýze tří znakových galerií, jejichž vznik 
spadá do období 60.–90. let 17. století. Jedná se o rozbor obrazů, resp. především znaků, 
které jsou součástí svatováclavského obrazového cyklu v bazilice sv. Václava ve Staré 
Boleslavi (dalším dvěma staroboleslavským erbovním galeriím byla věnována pozornost 
v literatuře již dříve, jak ostatně připomíná i autor), dále analýzu znaků namalovaných na 
vítězném oblouku kaple v někdejším Vlašském špitále na Malé Straně a do třetice znaků 
nacházejících se v kartuších pod sochami světců v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Tachově.  

Všechny předmětné galerie byly podrobeny detailnímu rozboru s maximálním kritickým 
využitím stávajících poznatků, text je přehledně strukturován, vlastní analýze znaků 
předchází charakteristika jedné každé galerie, její začlenění do širších kulturně 
historických souvislostí, nechybí ani základní údaje týkající se autorství obrazů a soch, 
jejich časového zařazení a především informace o jednotlivých donátorech. Hlavní 
pozornost je přirozeně soustředěna na znaky (včetně případně připojených nápisů), jež jsou 
integrální součástí děl, jejich exaktní popis i informace o okolnostech udělení znaku, pokud 
se je podařilo zjistit. 

Výše uvedené stěžejní části práce předchází úvodní kapitola nazvaná Barokní doba a znakové 
galerie, v níž autor úvodem vytyčuje cíl práce, zejména se však koncentruje na 
charakteristiku barokní heraldiky jako takové, její pramenné základny ve sledovaném 
období, na zájemce o získání znaku a jejich motivaci. Kromě toho připojil přehlednou 
pasáž týkající se jednotlivých typů znakových galerií (s připojením ilustrativních příkladů), 



přičemž vychází z definice a typologie publikované v 80. letech Ivanem Hlaváčkem. 
V souvislosti s tématem práce nechybí ani základní informace týkající se obdobných 
obrazových či sochařských cyklů z českých zemí i ze zahraniční ze 17. století 
doprovázených znaky.

Nepominutelnou součást práce představuje bohatý seznam archivních pramenů, u nichž se 
autor neomezil pouze na domácí zdroje, ale přihlédl i k fondům zahraničním, a soupis 
v práci využité literatury, nechybí obrazové ani textové přílohy dokumentující podobu 
zpracovávaných znakových galerií včetně dalších v práci využitých pramenů.

Práce, rozšiřující naše dosavadní znalosti o detailní výzkum dalších tří znakových galerií 
z období baroka je zároveň významným příspěvkem nejen k samotné heraldice, ale i k 
otázce způsobu prezentace řady osobností daného období. Neobyčejně pečlivě a důkladně 
zpracovaná látka je nadto podána kultivovaným jazykem, autor se vyvaroval zbytečných 
formálních nedostatků, které nezřídka provázejí závěrečné kvalifikační práce.

Závěr: práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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