
Posudek vedoucího disertační práce 

 

Monika Bělohlávková: Nástěnná malba 13-14. století v kostelech na území Velké Prahy. 

Bývalý kostel sv. Vavřince pod Petřínem a středověké kostely osad za hradbami Prahy 

 

Předložená práce, jak je naznačeno v úvodu je věnována především nástěnným malbám 

v kostele sv. Vavřince pod Petřínem s přihlédnutím k vývoji nástěnné malby v chrámech 

velké Prahy, jejichž výmalba, zejména ze 13. století, může byt odleskem nedochovaných 

maleb z dvorského prostředí. Práce je dobře strukturována. V úvodní kapitole se autorka práce 

věnuje pramenům a literatuře. Zde uvedla vše podstatné, snad až na syntetickou publikaci 

Gotická nástěnná malba v zemích českých I. (ed. J. Pešina), katalog Umění doby posledních 

Přemyslovců (ed. J. Kuthan), články věnované technologii středověké nástěnné malby 

v Technologia artis.  

Ve druhé kapitole, která má kompilativní charakter, M. Bělohlávková pojednala o technologii 

nástěnné malby. Poznaní technologie a používaných pojmů čerpala z recentní literatury 

(Slánský, Hégr).  V dalších kapitolách stručně naznačila obsahové, formální složky nástěnné 

malby a jejich ikonografické rozvrhy.  

Nejpodstatnější a nejpřínosnější částí práce jsou drobné monografie objektů s nástěnnými 

malbami. V úvodu každé monografie se věnuje historii místa, a to i v širším kontextu (viz 

kostel sv. Vavřince pod Petřínem). Následuje podrobná formální a ikonografická analýza 

maleb. Zde M. Bělohlávková prokázala svoji dobrou odbornost. Cením si toho, že autorka 

konzultovala některé detaily (nápisy) s příslušnými odborníky (doc. P. Kubín). Trochu 

zklamáním je nepříliš kritické přejímání názorů autorů, kteří se malbám věnovali, včetně 

mých.  

 

Poznámky: 

s. 11. Postrádám přesnější odkaz na moji publikaci o nástěnných malbách v Dolních Chabrech 

Postrádám odkaz, kde jsou uložena Registra kostelního záduší sv. Vavřince 

s. 28 –zájem o kostel sv. Vavřince projevila církev Československá husitská (s. 28) či 

Českobratrské evangelická (s. 12) ? 

s. 43 – v případě mužské postavy ve slunci a ženské v měsící nelze uvažovat o Adamovi a 

Evě, ale v souladu s literaturou o personifikace Helia a Luny 

s. 46 – sv. Anežku Českou bych vyloučil 



s. 63 – o ikonografii sv. Jeronýma daleko podrobněji studie  Krásova ve sborníku Z dějin 

slovanské kultury v Čechách 

s. 78 – postrádám přesnější odkaz na Roudnický sborník (uložení?)  

s. 86 – Malbami a jejich ikonografii v v kostele sv. Jana Křtitele v Hostivaři jsem se zabýval 

jako první. Poznání Zuzany Všetečkové je nutné vidět kriticky. Po stránce ikonografické 

nejde o klasické zobrazení trůnu Boží Milosti, v jejím článku postrádám důležité analogie 

s. 90 – Zde postrádám odkaz na základní literaturu, kterou je korpus Gotická nástěnná malba 

v zemích českých I. 1300-1350 (Praha 1958, s. 182-186)  

 

Autorka práce prokázala dobrou znalost literatury a pramenů i schopnost uměleckohistorické 

analýzy. Uvedené poznámky nepovažuji za závažné, proto disertační práci doporučuji 

k obhájení. 

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře. 

 

V Praze, dne 27. 12. 2013                                          

 

                                                                                            

                                                                                             Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. 


