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Posudek diplomní práce: 

Tereza Kostrounová 

Skupina pozdně románských kostelů v severozápadních Čechách 

 
 

Práce Terezy Kostrounové je věnována skupině venkovských kostelů ležících 

v severozápadních, respektive v severních Čechách – jsou to kostely sv. 

Mikuláše  v Potvorově, sv. Jakuba ve Vroutku, sv. Mikuláše ve Vinci, sv. 

Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou, Stětí sv. Jana Křtitele v Libčevsi, 

Povýšení sv. Kříže v Údlicích a rotunda sv. Petra a Pavla v Želkovicích.  

 Pro své náročné utváření se tyto kostely staly předmětem badatelské 

pozornosti od samých počátků historie umění na české půdě. Zabývali se jimi už 

v 19. století mimo jiné Jan Erazim Vocel, Bernhard Grueber, Joseph Neuwirth, 

Ferdinand Josef Lehner či Josef Braniš. Ve 20. století pak výše jmenované 

stavby figurují v pracích Vojtěcha Birnbauma, Václava Richtra, Ericha 

Bachmanna, Václava Mencla, Anežky Merhautové a Dobroslava Líbala. Na 

jejich přístupech lze dobře dokumentovat i metodologické posuny oboru. Je 

proto na místě, že autorka předložené práce  věnovala v rozsáhlejší úvodní 

kapitole velkou pozornost právě vývoji bádání o výše zmíněné skupině českých 

románských kostelů. 

 V minulosti byla řešena otázka stylové geneze této skupiny a také otázka, 

kde lze hledat bezprostřední východisko vzniku jednotlivých staveb. Anežka 

Merhautová ho viděla ve stavební činnosti v Chebu, který byl říšským městem, 

podle Dobroslava Líbala a dalších badatelů tu sehrálo důležitou roli stavební 

dílo na půdě velkých českých klášterů. Autorka práce v dalším líčení dokládá 

jak geografickou blízkost výše jmenovaných kostelů ke klášterům v Hradišti nad 

Jizerou (Vinec), v Oseku (Kostomlaty pod Milešovkou, Údlice aj.), či v Plasech 

(Potvorov). Mimo to v jednotlivých částech předložené práce věnuje pozornost i 

souvislosti některých kostelů s velmožským rodem Hrabišiců. 

 V práci je zmíněn již v minulosti v české uměleckohistorické literatuře 

vzpomínaný význam východního chóru v Bamberku, jehož mimořádná stavba  
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měla veliký ohlas. Nové datování této části bamberského dómu může vést i 

k úvahám o tom, kdy jednotlivé kostely ze zmíněné skupiny vznikly. Tady by 

bylo ale třeba věnovat větší pozornost i oporám, které pro datování české 

pozdně románské architektury v severozápadních Čechách máme – svěcení 

klášterního kosela v Plasech v r. 1204, stavební činnost v Oseku (1207/1208, 

1209, 1221). Portál transeptu klášterního kostela v Oseku nese některé 

tvaroslovné rysy, s jakými se setkáváme u neskonale bohatšího portálu 

Mariánského kostela v saském Freibergu (tzv. Goldene Pforte), o němž se i 

v nejnovější literatuře soudí, že vznikl ve dvacátých letech  13. století. Možná 

právě bedlivější zkoumání saských románských staveb by přineslo další 

zajímavá komparativní zjištění – překážkou je tu nedostatečné zpracování 

románské architektury v této oblasti. 

Pokud by se autorka tematu i nadále věnovala, pak by možná stála za 

pozornost metodika prací věnovaných skupině náročněji utvářených pozdně 

románských kostelů v Rakousku, za jejichž východisko bývá pokládán Pasov a 

jejichž stavebníkem byli příslušníci rakouské ministeriality (Mario Schwarz).  

 Velkou část předložené práce zaujímá katalog. V něm bych očekával, že 

zjištění a hypotézy jednotlivých badatelů budou komentovány nejen popisně, ale 

že k nim bude zaujímáno vlastní stanovisko. To platí i o popisech staveb, kde by 

byla vhodná větší hloubka analytického přístupu.  Velký deficit pociťuji v práci 

se zahraniční literaturou, která by umožnila komparace a tím i odpovídají cí 

interpretace. 

Řadu dílčích připomínek jsem sdělil autorce bakalářské práce osobně. 

Ocenit lze obrazovou přílohu, i ta  dokládá pozoruhodnou kvalitu románských 

staveb, jimž je předložená práce věnována.  
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Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. 


