
ZÁPIS 

Zápis z obhajoby disertační práce P. Jáchyma D. Zítko, OSB 

konané dne 26. 9. 2011 

Téma: Interpretace řádových a zemských dějin v uměleckých realizacích českých benediktinů 

v barokní době 

Přítomní: PhDr. Klára Benešovská, CSc.; doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph. D.; 

prof. PhDr. ing. Jan Royt, Ph.D.; prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc.; prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D. 

Předseda komise prof. Sommer zahájil obhajobu. 

Školitel prof. Jan Royt pozitivně hodnotil pilnost autora. Více by dal v práci prostor barokním 

kompendiím. 

P. Zítko zdůraznil těžiště práce v historismu barokních benediktinských klášterů, v jejich důrazu na 

zobrazení starých klášterních dějin (Břevnov, zaniklý Montserrat ve Vídni, z kterého dochován 

mobiliář aj.)

Oponenti 

PhDr. Michaela Ottová, Ph. D. 

: logika výběru textů není zřejmá, provázanost obrazové přílohy s textem není důsledná 

: více by bylo možné věnovat se Kladrubům a dobové ženské řádové spiritualitě 

: kladně hodnotí výběr tématu, kulturně-historický přístup však není dostatečný pro šíři problému 

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D. 

: podtrhuje heuristickou píli 

: není vysvětleno, proč některé věci zůstaly stranou (mobiliář Sv. Jana pod Skalou, Broumov) 

: práci vnímá jako soubor poznámek, výběr grafik považuje za základní 

P. Zítko (reakce)

: nejdříve se doktorand vyrovnal s poznámkami prof. Vlnase, celkově však dal oběma oponentům za 

pravdu. Neuvádění zdrojů u rytin omlouvá tím, že bylo často motivováno osobním vlastnictvím 

badatelovým. V reakci na oponenturu doc. Ottové zdůrazňuje, že v kultovní praxi měla často 

mnohem větší význam socha.

Diskuse proběhla v rámci oponentur. Prof. Sommer připomněl, že potridentský historismus byl běžný 

u všech řádů, nejen benediktinů.

Prof. Sommer se doktoranda otázal na hlavní tezi obhajované práce.

P. Zítko: Historismus jako běžný dobový myšlenkový proud. 

Práce byla doporučena k obhájení.

Prof. Sommer popřál P. Zítkovi k další práci více kritičnosti.

V Praze, 3. 10. 2011 

Předseda oborové rady 

Zapsal: Mgr. Tomáš Gaudek 


