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Předkládaná magisterská diplomová práce se zabývá chrámovým pokladem 

katedrály sv. Víta. Pokouší se mapovat jeho rozsah v době vlády císaře a krále 

Karla IV. a jeho syna Václava IV. Dotýká se tak nejvýznamnějšího souboru 

zlatnických děl na našem území, a zároveň mapuje období rozvoje uměleckého 

řemesla vrcholného středověku v kontextu evropského vývoje. Na základě 

dochovaných exemplářů, jejich popisu a podrobného umělecko-historického, 

řemeslného, i materiálového rozboru, vyzdvihuje význam tohoto pokladu. 

Jednotlivým relikviářů se však autorka věnuje také z hlediska jejich obsahu, a 

duchovního rozměru. Dotýká se tak ve svém textu historických souvislostí 

lucemburské politiky a šíření světeckých kultů ve středověkých Čechách. 

Poklad svatovítské katedrály leží trvale v zájmu české a evropské 

kunsthistorie. Je vynikajícím dokladem úrovně uměleckého řemesla doby vlády 

lucemburské dynastie. Řada svatovítských, středověkých relikviářů, spolu se 

zhruba dvěma desítkami dochovaných exemplářů zlatnických děl, 

pravděpodobně české provenience v zahraničí, je také unikátní památkou na 

velkorysé fundace českých vladařů. Právě srovnání s těmito díly, v nemalé míře 

zpracovanými již v bakalářské práci autorky: „ Zlatnická bohemika doby 

lucemburské ve vídeňských dvorních sbírkách“ z roku 2008, která byla obhájena 

na našem ústavu, vyniká tato práce nad rámec požadavků pro magisterskou 

diplomovou práci. 

Přestože se svatovítskému pokladu dostávalo v minulých desetiletích zasloužené 

pozornosti badatelů, poslední, a vlastně jediná monografie věnovaná tomuto 

mimořádně hodnotného souboru, vznikla před více než sto lety. U jejího zrodu 

stál pozdější pražský světící biskup Dr. Antonín Podlaha spolu s umění 

milovným vyšehradským kanovníkem Eduardem Šittlerem. Biskup Antonín 



Podlaha působil na naší fakultě, a stejně jako on se uměleckému řemeslu později 

věnoval také Prof. Josef Cibulka. Je proto dobře, že právě uměleckému řemeslu 

je věnována na půdě ústavu dějin křesťanského umění zasloužená pozornost i 

v současné době. Stejně tak oceňuji, že autorka pracovala se starší, a nutno říci 

také starou literaturou. V hojné míře z pera zahraničních badatelů na jejichž 

poznatcích pak velmi dobře postavila své závěry. V práci se zračí dobrá znalost 

studovaného materiálu, i velké zkušenosti a odborné vedení školitelovo.  

Hlavním přínosem předkládané magisterské diplomové práce je ale závěrečná 

tabulka. Tabulka srovnávající dochované inventáře svatovítského pokladu 

z předhusitského období. A to včetně méně známých, a dosud needitovaných 

exemplářů. Její sestavení a následná kontrola, zabrala badatelce jistě hodně času, 

a byla jim věnována nesmírná energie. Zřejmě v důsledku toho bohužel  nezbyl 

kolegyni dostatek času k závěrečné redakci textu, což zapříčinilo řadu tiskových 

chyb a jazykových nedostatků, které poněkud kazí celkový výsledek jejího 

snažení. Slečna Kodišová se danému tématu věnuje intenzivně již řadu let. 

Poznatky získané při psaní a obhajobě své bakalářské práce dále rozvinula 

v předkládanou práci diplomovou, a dalšímu zpracovávání tématu se hodlá i 

nadále věnovat ve svém doktorandském studiu na půdě našeho ústavu, k němuž 

byla úspěšně přijata. 

Autorka odvedla dobrou práci a proto jí s radostí doporučuji k úspěšné 

obhajobě. 
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