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Písemnosti pražských malířských cechů, které po více než čtyři století (konkrétně mezi léty 

1348-1783) podstatným způsobem určovaly podmínky malířské produkce v hlavním městě 

Českého království, nepatří k tématům, které by dosavadní odborné bádání zanedbávalo. 

Vlastně již několik let po jejich zániku se bratrstva stala předmětem seriozního badatelského 

zájmu, který nepohasl dodnes. Vedle historiků umění se na výzkumu podíleli též historikové, 

kteří sledovali vývoj cechů a hospodářských sdružení vůbec. Zásadní přínos představovaly a 

představují ovšem edice dochovaných dokumentů, připravené dnes již dlouhou řadou 

badatelů (Pangerl - Woltmann, Patera - Tadra, Bergner, Kuchynka, Chytil, Pátková, Halata, 

Tibitanzlová - Beranová, Turjanicová). Pozornosti se však dostalo i dalším památkám na život 

těchto korporací, jako byly cechovní holba, truhla, pečetidla, oltáře a další předměty (Stará, 

Pažout, Diviš).

Možná poněkud paradoxně však tento dlouhodobý zájem badatelů o písemnosti 

pražských malířů vede k tomu, že v současnosti můžeme pracovat jak s moderními edicemi, 

splňujícími nejnáročnější požadavky, tak i s edicemi, připravenými podle zásad dnes již 

nevyhovujících. Proto lze jako zcela opodstatněné označit rozhodnutí Kláry Benátské, 

zpracovat nově edici druhé nejstarší knihy pražského malířského cechu, obsahující zápisy od 

roku 1490 do sklonku 16. století. Pozornost této knize věnoval Karel Chytil již před více než 

jedním stoletím. Jeho zpracování bylo na úrovni doby, přesto se však knize věnoval spíše 

z pozic svého odborného zájmu - tedy kulturní historie - a záležitosti pomocněvědné 

(diplomatické a paleografické) reflektoval v míře dosti omezené.

Klára Benátská - a je třeba to konstatovat již nyní - připravila skutečně kvalitní edici, 

zpřístupňující obsah druhé nejstarší malířské knihy podle moderních zásad (s. 1-118). Na řadě 

míst zpřesňuje Chytilovo čtení a protože jednotlivé zápisy neřadí po Chytilově vzoru 

chronologicky, dává její edice lepší představu o struktuře zápisů. Kladně hodnotím popis 

pramene (kapitola 4., s. XXIII-XXVII) i zpracování tabulky písařských rukou (příloha 1, s. 

132-134). Stejně pozitivně hodnotím autorčino správné zjištění, že malířský cech neměl svého 

vlastního písaře (jak vyplývá z počtu písařských rukou) a že zápisy byly pořizovány s větším 

časovým odstupem i za několik let zpětně (s. XXVI). Souhlasit lze rovněž s hypotézou, že ve 

stejném časovém období vedl cech ještě další knihu, věnovanou nejspíše agendě tovaryšů (s. 

XXVII)



Nedostatky a opomenutí lze hodnotit jen jako drobná. Konkrétně se jedná o některé drobné 

omyly (práce Jana Diviše nese název Pokladny pražských cechů, nikoliv Poklady pražských 

cechů (s. IX); křestní jména K. Heraina byla Karel Vladimír, nikoliv Karel Václav (s. X)); 

dále gramatické a formulační nedostatky (pohřeb členů vystrojovalo bratrstvo ze svých 

prostředků nikoliv ze svých výdajů (s. XII); z 19. a 20. století pocházejí poznámky nikoliv 

pochází poznámky (s. XXIV), některá cechovní ustanovení se nacházejí nikoliv nachází (s. 

XXV), slovní obraty se mohou nikoliv mou (s. XXV)); chybnou citaci textů, shromážděných 

v katalogu Tomáš Sekyrka (ed.), Umění a mistrovství. Klára Benátská nesprávně tyto texty 

cituje jménem editora, namísto aby uvedla autora citovaného textu (tedy např. PÁTKOVÁ, 

H., in: SEKYRKA, T. Umění a mistrovství, s. 14, nikoliv SEKYRKA, T. Umění a 

mistrovství, s. 14 s. XII. Tak je tomu např. v pozn. 6, 8, 10, 11, 15, 23, autorství Martina 

Halaty je stejným zamlčeno u pozn. 54, 56, 57)); konečně z formálního hlediska upozorňuji, 

že jednotlivé poznámky nejsou zakončeny tečkou.

Lepší orientaci by také umožnila tabulka četnosti zápisů podle jednotlivých let.

I přes právě uvedená opomenutí a nepřesnosti předložená bakalářská práce nepochybně 

prokazuje, že Klára Benátská plně zvládla zadané téma a navrhuji proto hodnotit její práci 

jako výbornou.
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