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Cílem autora předkládané práce opatřené květnatým, vícevrstevným titulem bylo podle jeho 

vlastní slov na prvním místě dokumentovat „myšlenkové vzepětí doby baroka (...) na výtvarných dílech 

z prostředí benediktinů a ikonografickém programu jejich kostelů a klášterů“ (s. 4). Tento záměr se 

kandidátovi podařilo naplnit, navzdory nesporné píli i erudici, pouze částečně. Přitom tematický a 

geografický záběr jeho rozpravy je značně široký: dobrá třetina textu je poněkud problematicky 

věnována obecnějším kulturněhistorickým exkursům a uměleckotopografickým přehledům, 

zaměřeným ze značné části na kláštery v dnešním Rakousku. 

Po úvodním kritickém přehledu literatury zařadil autor samostatný textový oddíl věnovaný 

devoční grafice „jako předloze velkých uměleckých děl“. Titul kapitoly je poněkud zavádějící, neboť 

v dalším výkladu, přehledně členěném a po faktografické stránce velmi instruktivním, nalézáme 

zmínky spíše o grafikách, které jiná umělecká díla naopak reprodukují. Klíčovou část disertace 

zasvětil pisatel podrobnějšímu popisu českých benediktinských mužských klášterů. Vedle břevnovsko-

broumovského opatství zde zaujímá významné místo problematika pražských Emauz a s nimi těsně 

propojeného Montserratu ve Vídni. Pražskému klášteru na Slovanech kandidát věnoval již před časem 

samostatnou publikaci, jejíž hlavní závěry v textu své disertace shrnuje. Kratší, povýtce kompilační 

pasáž o benediktinském dějepisectví spojuje rozvoj vědeckých zájmů uvnitř řádu s atmosférou 

nadcházejícího osvícenství a též s útlumem výtvarné tvorby. Na okraj autorových faktograficky 

přesvědčivě zakotvených vývodů mohu dodat, že např. činnost bollandistů nelze mechanicky spojovat 

s osvícenstvím. Ani soud o úpadku umělecké tvorby v klášterech v době osvícenství (s. 102) nelze 

generalizovat, uvážíme-li, kolik klášterů v českorakouské oblasti získalo svou okázalou uměleckou 

výzdobu často přímo v předvečer josefínských reforem. Následuje stručný výklad o „ikonografii 

ženských klášterů“, přesněji ovšem o ikonografii uměleckých děl spjatých svým vznikem či místem 

určení s ženskými benediktinskými kláštery. Disertaci uzavírají medailonky čtyř rakouských opatství, 

konkrétně Melku, Seitenstettenu, Göttweigu a vídeňského Schottenstiftu. Samostatný oddíl 

představuje obrazová příloha, v níž autor uvádí reprodukce 110 různých výtvarných děl k danému 

tématu. 

Jako člen řehole sv. Benedikta je J. Dalimil Zítko dobře obeznámen s řádovými reáliemi, zná 

benediktinské dějepisectví a hagiografickou literaturu a bezpečně se orientuje v pramenech 

k jednotlivým klášterům (nejvýraznější je tento rys u popisů věnovaných Emauzům a Sv. Janu pod 



Skalou). Bezpečné zakotvení v této heuristické základně je i po metodické stránce základním 

pozitivem posuzované disertace. Specifických uměleckohistorických metod kromě ikonografického 

popisu autor využívá jen sporadicky, bližší je mu rozbor textů. Jisté meze nahlížím v pasážích, kde se 

autor ocitá mimo pevnou půdu benediktinské problematiky a je nucen vyrovnávat se s obecně 

historickými tématy. Týká se to i vlastních ikonografických motivů, za všechny případy uvádím např. 

záměny Ferdinanda II. a Ferdinanda I. při popisu břevnovských fresek (s. 58), nebo Karla V. za 

(správného) Karla VI. při výkladu o kostele v Lehnickém Poli (s. 50). Pokud jde o zastoupení sv. 

Cyrila a Metoděje na Liškově obrazu Oslava sv. Benedikta z kostela sv. Mikuláše na Starém Městě 

pražském, nesdílím zcela autorovu představu o neobvyklosti výskytu obou věrozvěstů ve sboru 

českých zemských patronů v pražském prostředí 18. století (srov. s. 119).   Stejné nepřesnosti 

shledávám při práci s historickými reáliemi. Opět jen některé příklady za všechny. Prosté tvrzení, že 

v bitvě u Lützenu v roce 1632 „císařští prohráli“ (s. 87) sice neodporuje skutečnosti, v daném 

kontextu však neodráží fakt, že u vídeňského dvora byla táž bitva oficiálně pokládána za vítězství, na 

jehož počet bylo nařízeno v kostelech zpívat Te Deum a sloužit děkovné mše. Podobně problematické 

je např. označení prince Evžena Savojského k roku 1724 za „prvního rádce císaře“ (s. 91); de jure a 

v dané době i de facto by takový přídomek náležel spíše nejvyššímu hofmistrovi. Sv. Kolomana nelze 

charakterizovat jako zemského patrona „Rakouska“ (s. 108, 109). Byl zemským patronem Dolních 

Rakous, pomineme-li skutečnost, že o Rakousku ve smyslu teritoriálněpolitického pojmu můžeme 

hovořit až od roku 1804 výše. Tvrzení, podle něhož „baroko a barokní historismus tak v církevním 

prostředí Rakouska, a konec konců i v českých zemích, a následně i mimo toto prostředí, výrazně 

ovlivnilo architekturu a celé výtvarné umění hluboko do druhé poloviny 19. století“ (s. 117) lze jen 

těžko odvíjet od úprav umělecké výzdoby vídeňského kláštera Schottenstift v 80. a 90. letech 19. 

století. Recentní literatura (např. Alena Janatková, Jindřich Vybíral aj.) dostatečně objasnila celou 

škálu společenských kontextů tzv. druhého baroka v 19. století, a to se zřetelem k zásadně odlišné 

funkci a recepci tohoto fenoménu v rakouském prostředí na jedné a v českém na druhé straně. Stejně 

nezakotvené mi přijde autorovo tvrzení o českém jazykovém patriotismu v klášterech ve Sv. Janu pod 

Skalou a na Sázavě (s. 118). Bylo by to velmi zajímavé, bohužel ale autor pro své tvrzení v celém 

předchozím textu neuvádí konkrétní argumenty. 

Závažnějším pochybením je to, že kandidát při ikonografické analýze umělecké výbavy 

českých benediktinských řeholních domů z nevysvětleného důvodu ponechal stranou řadu 

dochovaných movitých výtvarných děl, která by do jeho tematického výběru velmi dobře zapadala. 

Tak např. v případě opatství ve Sv. Janu pod Skalou ignoroval cyklus obrazů řádových světců od J. V. 

Spitzera z klášterního kostela (dnes v muzeu v Berouně). U svatojiřského kláštera na Pražském hradě 

zase opomíjí ikonograficky velmi zajímavou zakladatelskou scénu (obraz K. Dittmana z Lavensteinu, 

dnes ve sbírkách Pražského hradu)  i důležitou portrétní galerii abatyší (tamtéž). Skutečnou 

ikonografickou žeň představuje soubor drobných příležitostných (votivních a gratulačních) obrazů, 

dochovaný v broumovském klášteře, který přímo volá po interpretaci ze strany badatele poučeného 



v benediktinské problematice. Bohužel, ani o tomto unikátním celku se na stránkách posuzované 

disertace nedočteme. Paradoxně zná autor mnohdy lépe vybavení klášterů rakouských nežli českých. 

Formální stránku práce znehodnocují četné překlepy, pravopisné i stylistické chyby a 

neobratné přepisy z němčiny, nebo naopak pojmy ponechané z neznámého důvodu v němčině (srov. 

nelogické ekvivalentní psaní místního jména Olomouc/Olmütz na s. 99). Např. Delititae místo 

správného Delitiae (s. 24), sv. Benediktin (s. 31), dále pak hrubé chyby: ... prokázal Bolelucký znalost 

Kanapariovi a Brunonovi legendy (s. 12), ... dodržování termínů zajistilo Reinerovy přízeň opata 

Otmara (s. 50). První věta na s. 97 nahoře pak ze stylového hlediska nedává vůbec žádný smysl. 

Formálně mylné je dále citování pramenů z Národního archivu pod jeho starším, dnes již neplatným 

označením Státní ústřední archiv – SÚA (např. s. 60, pozn. 121, s. 64, pozn. 137). Ženský klášter nelze 

v češtině označovat jako opatství (srov. s. 104)! 

Jisté rozpaky autor pociťuje i nad obrazovou přílohou, pečlivě vybranou a místy obšírně 

komentovanou, avšak postrádající některé znaky vědeckého katalogu přináležejícího k odborné práci. 

Pomíjím skutečnost, že v rámci „barokní“ tematiky se autor hojně zabývá i obrazovým materiálem 

z 19. století – to je z ikonografického hlediska mnohdy oprávněné. U řady reprodukovaných děl 

ovšem postrádám údaje o jejich uložení, nesprávné je často i datování (obr. 37 např. pochází 

nepochybně až z 19., nikoliv z 18. století), u obrazů evidentně reprodukovaných z tištěných předloh 

autor neuvedl zdroj. Také ikonografický rozbor je místy až poněkud naivní, srov. situování bl. 

Kunhuty na Neureutterově rytině údajně na terasu „královského letohrádku Belveder“ (s. 42, 190).  

Práci Mgr. Jáchyma Dalimila Zítka OSB mohu přes všechny uvedené pozitivní stránky 

považovat spíše za souhrn poznámek a postřehů k široce pojatému tématu. Objevnost mnohých těchto 

postřehů a erudice, již autor prokázal při práci se širokým spektrem pramenů a literatury stojí mimo 

diskusi. Při vědomí všech nedostatků, které jsem výše vytkl, disertaci doporučuji k obhajobě. 

 

Praha, květen 2011 
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