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CELKOVÉ ZHODNOCENÍ:

Struktura diplomové práce byla zvolena správně v logickém postupu vlastní 

badatelské práce, vycházející od určení předmětu a cílů studia v úvodu, přes řešení ve 

střední  části  až po shrnutí  výsledků v závěru.  Součástí  práce je katalog zkoumané 

architektury.  Následuje obrazová příloha opatřená seznamem, zakončená seznamem 

použité  literatury a  zkratek.  Seznam použité  literatury  je  rozsáhlý,  obsahuje  tituly 

starší i nejnovější, a to průřezově v rámci interdisciplinárně pojaté práce. 

Předmět  studia  tvoří  vybraný  soubor  venkovských  kostelů  v  širší  oblasti 

středního Pootaví  s  vazbou na Strakonice.  Z časového hlediska se bádání  omezilo 

přibližně na pozdně románské období. Výběr byl volen zejména s ohledem na méně 

známé stavby, které dosavadní bádání až na výjimky pomíjelo.

Autorka si vytkla za cíl definovat charakteristické rysy sledovaného souboru, 

kterými  jsou  jak  signifikantní  stavební/architektonické  prvky,  tak  hmotová  a 

dispoziční  řešení.  Třídění  bylo  založeno  na  postupech  formální  analýzy,  která 

umožňuje  chronologizaci  prvků  i  staveb.  Základní  premisou  je  přitom  názor,  že 

stavební  činnost  určitého uměleckého centra,  představovaná v případě  architektury 



stavební hutí, vyzařuje do periferních oblastí, které přejímají/ovlivňují jeho stylový a 

výtvarný charakter.

Těžiště a hodnota předložené práce spočívá ve výsledcích základní heuristiky 

při  použití  metody  stavebněhistorického  průzkumu.  Autorka  shromáždila  velké 

množství  informací  nejen  uměleckohistorického  charakteru,  ale  také  poznatky  z 

příbuzných  vědních  disciplin,  které  umožňují  kvalitativní  posun  v  poznání  a 

interpretaci  středověké  sakrální  architektury.  Velkoryse  a  promyšleně  pojaté  cíle 

formulované v úvodu byly naplněny jen zčásti. Závěrečná syntetizující část diplomové 

práce  trpí  určitou  neuspořádaností,  absencí  zhodnocení  zvoleného  metodického 

přístupu, přičemž není jasně definováno, zda byly dosaženy plánované cíle.

PRÁCI  PŘES  VÝŠE  UVEDENÉ  PŘIPOMÍNKY  DOPORUČUJI  K 

OBHAJOBĚ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

DETAILNÍ ZHODNOCENÍ:

V poměrně  rozsáhlém  Úvodu autorka  představuje  předmět  práce,  objasňuje 

zvolené  metody  a  definuje  cíle,  kterých  má  být  dosaženo.  Předmět  studia  tvoří 

vybraný soubor venkovských kostelů v širší  oblasti  středního Pootaví s vazbou na 

Strakonice.  Z  časového hlediska  se  bádání  omezilo  přibližně  na  pozdně  románské 

období 1. poloviny 13. století. Výběr byl volen zejména s ohledem na méně známé 

stavby, které bádání až na výjimky pomíjelo. Jde o soubor 8 kostelů v 7 lokalitách 

(Bukovník,  Čejetice,  Dobrš,  Předslavice,  Radomyšl,  Řepice,  Zdíkovec).  Výběr  byl 

volen rovněž s ohledem na památkovou a kulturně-historickou hodnotu staveb a neměl 

suplovat plošný památkový soupis.

Soubor  takto  zvolených  kostelů  je  pojednán  formou  katalogu,  přičemž 

zkoumání jednotlivých staveb vyšlo z metodiky stavebněhistorického průzkumu (dále 

jen SHP), jako komplexního nástroje výzkumu historické architektury. Vzhledem ke 

zvolenému  časovému  úseku  byly  poznatky  doplněny  publikovanými  výsledky 

archeologických  výzkumů.  Cíle  diplomové  práce  jsou  však  výsostně 

uměleckohistorické;  autorka  si  vytkla  za  cíl  definovat  charakteristické  rysy 



sledovaného souboru,  kterými jsou jak signifikantní stavební/architektonické prvky, 

tak hmotová a dispoziční řešení. Třídění bylo založeno na postupech formální analýzy, 

která umožňuje chronologizaci prvků i staveb.

Základní premisou je přitom názor, že stavební činnost určitého uměleckého 

centra,  představovaná v případě  architektury stavební  hutí,  vyzařuje  do periferních 

oblastí,  které  přejímají/ovlivňují  jeho  stylový  a  výtvarný  charakter.  Již  z  názvu 

diplomové práce vyplývá, že jde o Strakonice, konkrétně hrad známého rodu Bavorů, 

spojený do jednoho organismu s johanitskou komendou. Autorka se zabývala rovněž 

jiným stavebním centrem, o něco starším premonstrátským klášterem v Milevsku (s 

analogickou situací komplexu tvořeného velmožským dvorcem a nově fundovaným 

klášterem).

Protože  autorka  chápe  sakrální  stavbu  v  kulturněhistorických  souvislostech 

jako odraz společenské stratifikace, dobové mentality i jako doklad hmotné kultury, 

považuje  za  nutné  studovat  vývoj  a  strukturu  raně  středověkého  osídlení  a  také 

církevní organizace v rámci vznikající farní sítě.

Za  tímto  úvodem  následuje  obsáhlý  přehled  dosavadního  bádání,  které 

vyčerpávajícím způsobem analyzuje starší i nejnovější literaturu. Řazení dalších částí 

diplomové práce již plně odpovídá stanoveným cílům; nejprve je prezentován krajinný 

kontext zkoumaného regionu s nástinem dějin jeho osídlení (Krajinný ráz Strakonicka  

a  počátky  osídlení).  Následuje  kapitola  věnovaná  počátkům  a  vývoji  církevní 

organizace ve vymezeném období (Středověká církevní organizace jihočeské oblasti). 

Důležitou kapitolou je analýza raně středověké architektury ve Strakonicích, převážně 

zaměřená  na objasnění  dějin  i  stavebního vývoje strakonického hradu (Strakonice,  

umělecké centrum pozdně románského stavitelství). Odděleny jsou kapitoly věnované 

zakladatelům hradu  a  vývoji  jeho  profánní  části,  následuje  kapitola  zabývající  se 

johanitským řádem a podobou a vývojem komendy, umístěné ad hoc do staršího jádra. 

Nakonec jsou formulovány znaky charakterizující tvorbu strakonické hutě. Následuje 

kapitola  Raně  středověké  venkovské  kostely  oblasti  středního  Pootaví,  která  má 

obzvláštní význam z metodického hlediska, neboť formuluje kritéria výše zmíněného 

výběru znaků a rovněž obsahuje řadu vývodů a tvrzení, která mají závažné důsledky 

na výsledky práce.

Podstatnou  část  diplomové  práce  zaujímá  Katalog  vybraných  venkovských  

kostelů,  s  jasně  danou strukturou věnovanou nejprve  dějinám lokality,  dále  popisu 



zkoumané  stavby  a  části,  která  se  zabývá  rekonstrukcí  její  podoby  v  rámci 

vymezeného  časového  úseku (1.  polovina  13.  století).  Následuje  Závěr a  zmíněná 

Obrazová příloha.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Velkoryse a promyšleně pojaté cíle formulované v úvodu byly naplněny jen 

zčásti.

Již  úvod,  v  němž  vykreslené  dějiny  osídlení  sledované  oblasti  tvoří  pouze 

doprovodný ilustrativní rámec k těžišti práce, je nastíněn až příliš obecně (ve velmi 

všeobecných formulacích), než aby mohl skutečně přispět ke komplexnímu uchopení 

fenoménu venkovské sakrální stavby a jejího zasazení do sídelního kontextu. Nicméně 

tím se zabývá specializovaná historická vědní disciplína, přičemž studium týkající se 

vymezené oblasti by vydalo na samostatnou diplomovou práci. Autorka plně prokázala 

schopnost pracovat se specializovanou a rozsáhlou literaturou na toto téma a rovněž 

kriticky zhodnotit přínos i limity různých druhů pramenů jak historické, tak i hmotné 

povahy.

Obdobně  lze  hodnotit  rovněž  kapitolu  věnovanou  středověké  církevní 

organizaci  zájmové  oblasti.  Zde  vyšla  z  některých  starších,  ale  i  novějších  prací 

odborné literatury (R. Antonín, P. Sommer, Z. Hledíková), nicméně v ryze přehledově 

strukturované  kapitole  chybí  vazba  právě  na  zkoumaný  soubor  kostelů.  Zde  je 

samozřejmě  možno  (a  nutno)  vycházet  z  edic  nejstarších  pramenů  (nové  objevy 

primárních listin jsou spíše výjimkou) - očekával bych proto alespoň hlubší vhled do 

regionální tématiky církevní organizace, byť zachycující stav o více než sto let mladší 

(zařazení  pod  děkanát,  rozsah  farního  obvodu,  papežské  desátky,  erekční  a 

konfirmační  knihy  apod.),  kupř.  po  vzoru  starších  prací  průkopníka  této  oblasti 

historického  bádání  Z.  Boháče.  Otázka  vývoje  církevní  správy  od  raného  do 

vrcholného  středověku  je  však  mimořádně  složitá.  Opět  tedy  platí,  že  autorka 

prokázala znalost literatury příbuzných vědních oborů a schopnost ji využívat.



Je zřejmé, že autorka se ocitá na pevné půdě, pokud se týká oblasti historické 

architektury.  Prokazuje to v kapitole  zabývající  se centrem předpokládané stavební 

hutě - strakonickým hradem. V obdivuhodné šíři záběru od výzkumů archeologických, 

přes stavební historii až po dějiny umění předkládá čtenáři shrnutí současného stavu 

bádání, přičemž dokáže kriticky hodnotit jednotlivé segmenty bádání. Je jen škoda, že 

analytický  přístup  není  podložen  adekvátní  formou  obrazové,  resp.  spíše  plánové 

přílohy,  zejména  když  autorka  vychází  z  metody  SHP.  Orientace  v  popisech  i 

interpretaci je tak ztížena. V závěrečné podkapitole formuluje charakteristické znaky 

strakonické stavební huti (prvky a konstrukce, ať již jde o známý portál nebo rozetové 

okno s motivem bobulí nebo charakteristickou těžkou bezžebernou křížovou klenbu). 

K  tomu  již  vztahuje  některé  analogie  z  širší  sledované  oblasti.  Mezi  uváděnými 

příklady jsou i kostely ve zkoumaném souboru.

Následující kapitola má, jak jsem již zmínil, zásadní metodický dopad. Autorka 

zde postuluje některé výroky, které mají zpětně potvrdit správnost základní teze, že 

centrem je strakonický hrad a z něj ovlivňuje stavební huť ať přímo nebo nepřímo 

stavební činnost ve sledované epoše. Dále v petitu uvádím přímé citace, abych doložil 

některé postuláty:

s. 70

Ve studiu stavebního charakteru venkovských kostelů určité oblasti nelze opomíjet roli tzv. uměleckých 

center, ve kterých se soustředila kolem významných stavebních zakázek skupina řemeslníků či přímo  

stavitelů, jejichž technologické zpracování nebo v daném kraji nové pojetí určitého architektonického  

prvku, často dekoru, lze pokládat za specifické umělecké projevy konkrétní stavební hutě.  Její vliv na 

stavební díla v blízkém okolí lze očekávat téměř s jistotou.

s. 70

Ve vztahu uměleckého centra a jeho vlivu na tzv.  periferii  je bezpochyby „hybným prvkem“ také  

odvěká snaha vyrovnat se dobově nejuznávanějším uměleckým dílům, v tomto případě stavbám, ať již  

vytvořeným mimo oblast vymezenou bádáním v rámci českých zemí či území Moravy, tak dílům budícím  

ohlas  vně  dobových  hranic  určitého  politického  území,  v  rámci  evropského  raně  středověkého  

stavitelství…

s. 72

Je obecně známo, že pouze vládce či významný šlechtic při jeho dvoře nacházel dostatek finančních  

prostředků na mnohdy velmi nákladné zakázky.



s. 73

(dle  Mencla)  …byly  vzorem  těmto  venkovským  stavbám  knížecí  kostely  a  kaple  na  panovnických  

hradech, kde plnily funkci tzv. velkofarních kostelů.

s. 74

Ve shrnutí dosavadních poznatků předních badatelů na problematiku vlastnických tribunových se dá  

říci, že  společenský postoj fundátora se stal v podstatě jakýmsi „determinantem“ architektonického  

řešení. Panské tribunové kostely se staly v našem prostředí natolik početnou a výraznou skupinu, že je  

lze považovat za charakteristický stavební typ raně středověké sakrální architektury vůbec.

s. 76

Kamenná ostění ústupkových portálů z jihočeské hrubozrnné žuly jsou v řadě případů dekoračně zdobeny  

ve snaze vyrovnat se určitým vzorům uměleckých center, a tak i jakéhosi povýšení své „vlastní“ stavby.  

Jednotlivá řešení jsou natolik různorodá a vzhledem k patrným vlivům působení zejména strakonické  

huti pro naše téma natolik určující, že budou dále jednotlivě probrány jako zástupné charakteristické  

prvky jednotlivých skupin v nadcházejícím textu.

s. 77

Patrně prvním místem, kde lze toto klenební řešení vysledovat, je kostel sv. Martina v Radomyšli, který 

jednoznačně  udával  prostřednictvím  dalších  architektonických  prvků  příznačné  rysy  výrazového  

charakteru jihočeské románské architektury.  Patrně právě pod jeho vlivem bylo užito  těchto typů 

kleneb také v rámci  nově založených prostor hradního areálu v nedalekých  Strakonicích, kde je  

nalezneme např. v sále nejstarší části sídelního paláce Bavorů, v přilehlých konventních prostorech tzv.  

kapitulní síně či u podklenutí mohutné západní tribuny kostela sv. Prokopa. Mohli bychom říci, že se  

jedná také o jeden z architektonických znaků šířených prostřednictvím působení stavební huti v širším  

okolí Strakonic.

s. 78

V 2. polovině 13. století tedy velmi často dochází k míšení již paralelně se  vyskytujících uměleckých  

projevů určitých stylů, v tomto případě se ve studiu menších kostelů ujal odborníky stanovený termín  

tzv. stylu přechodného.

s. 81

V hledaných souvislostech případného působení vlivů tzv.  strakonické huti  na  jmenované kostely,  

které se nacházejí ve sledované oblasti středního Pootaví, není patrna žádný bližší vztah.  Formální  

řešení tohoto typu portálu (pozn.: s obloučkovým vlysem) není nijak blízké produkci skupiny kameníků  

působících na strakonickém hradě. Jedná se tak o skupinu staveb zcela mimo její vliv…

s. 82



Více  pravděpodobná  se  zde  jeví  opět  interpretace  tohoto  řešení (pozn.:  loď  s  věží  v  koutě)  jako 

svébytného obranného prvku stavby, čemuž by také odpovídala i samotná volba  lokality k založení  

kostela.

s. 83

Venkovské kostely nesoucí výše řešené znaky této skupiny se nacházejí v poměrně malé vzdálenosti od  

Strakonic, jejich další architektonické články často prozrazují příslušnost ke strakonickému okruhu.

s. 87

Do jaké míry ovlivnil nepomucký portál přímo oblast Strakonicka nelze s určitostí říci , a to vzhledem 

k tomu, že se prvek talířového prstence objevil také nesporně na portálu druhé čtvrtiny 13. století, na  

vstupu do patra západní tribuny kostela sv. Vojtěcha při johanitské komendě ve Strakonicích. 

Některé výroky jsou problematické, jde však o možné hypotézy. Příkladem je 

tvrzení,  že  centra  nutně  musí  ovlivňovat  periferii,  případně  že  společenský  status 

fundátora determinuje architektonické řešení. Jiné je ovšem třeba komentovat kriticky, 

neboť  jejich  rozporuplnost,  ba  i  protichůdnost,  se  projevuje  zejména  v  celkovém 

hodnocení staveb vybraného souboru kostelů v následujícím katalogu.

Především tvrzení, že kostel v Radomyšli ovlivnil podobu johanitského kostela 

ve Strakonicích, mění od základu názor, že to má být strakonická huť, která ovlivňuje 

stavební činnost v okolí. Autorka zná výsledky archeologického výzkumu, jenž datuje 

nejstarší fázi kostela sv. Martina v Radomyšli již do 12. století. Pokud lze klást do 

stejné doby i ony charakteristické těžké křížové klenby bez žeber, pak již není možné 

počítat s tímto významným prvkem jako signifikantem strakonické stavební huti!

Lze si proto položit otázku, zda tomu nemohlo být jinak: zda nějaká stavební 

huť nebo starší stavební tradice, již v oblasti zakořeněná, neměla zásadní vliv alespoň 

na konstrukční habitus strakonického hradu, resp. nejstarší fáze johanitské komendy. 

Architektonické prvky jako portál do tzv. kapitulní síně nebo rozeta s bobulemi by pak 

byly  vnějším  importem,  ať  již  přímým  nebo  zprostředkovaným,  stavebních  hutí 

středního a dolního Porýní v pozdně románském období. Další řetězení hypotéz pak 

vede  k  úvaze,  zda  tyto  prvky neprováděli  kameníci,  kteří  přišli  z  ciziny,  zatímco 

konstrukci  obvodových  zdí  a  kleneb  mohou  být  výsledkem  místních  zedníků.  A 

nemohla by být tato tradice spojována právě s Milevskem? Lapidárnost stavebních 

forem zmiňuje i autorka diplomové práce. To je jen jedna z možností výkladu.



Jako zcela zásadní problém ovšem vidím kladení příliš silného důrazu na vliv 

strakonické  stavební  hutě.  V  této  části  i  následném  katalogu  je  to  zřejmé  na 

disparátnosti  vzhledu  zkoumaných  staveb.  Zde  nepomohou  ani  vytipované 

signifikanty,  jimiž  jsou portály zdobené bobulemi,  portály s  obloučkovým vlysem, 

věže začleněné do dispozice lodi (koutové), kvadratický chór mezi lodí a závěrem. 

Některé prvky se ve Strakonicích vůbec nevyskytují, zatímco u sledovaných staveb 

ano. Jiné ze Strakonic nenajdeme u staveb sledované skupiny.

Za  naprosto  klíčové  považuji  rovněž  zohlednění  případného  vlivu  jiného 

stavebního  centra,  totiž  jen  ve  zbytcích  dochovaného  cisterciáckého  kláštera  v 

Pomuku. Autorka si je toho vědoma, protože zmiňuje a v příloze má rovněž zařazenu 

fotku  hrotitého  portálku  s  talířovými  prstenci  a  zvláštně  obráceně  členěným 

obloučkovým "vlysem", který může být ve skutečnosti onou předlohou tohoto typu 

portálu. Nicméně portál s talířovými prstenci autorka považuje za znak strakonické 

stavební hutě! Zdá se mi proto, že spíše tuší značné obtíže takto vymezeného bádání - 

zásadní limity tvoří:

1) Zlomek z dochovaného stavebního fondu tohoto období, z toho vyplývající 

nemožnosti  přesněji  formulovat  specifika  architektury 

předpokládaných stavebních center (Milevsko, Pomuk, Strakonice 

a možná i další, jako Blatná).

2) S tím souvisí  mladší  přestavby,  které  často radikálně pozměnily vzhled  

zkoumaných  kostelů  (v  jejich  důsledku  neznáme  nejstarší 

podobu kostelů).

3) Otázka možného spolupůsobení více stavebních hutí v jednom období.

4) Jiné faktory; rozhled a finanční možnosti stavebníka, materiálový aspekt,  

schopnosti  stavitele  a  míra  kvalifikovanosti  jednotlivých 

stavebních profesí ad.

5) Stav současného bádání (dosud přetrvává nedostatečná znalost existujícího 

materiálu).

6) S tím souvisí výběr z metodického hlediska statisticky nepočetného souboru 

sledovaných kostelů. V případě 8 staveb a při odlišnosti jejich 

dispozic i architektonického  tvarosloví,  a  to  i  vůči  Strakonicím, 

proto nelze činit žádné závěry.



Předchozí výčet limitů jasně potvrzuje i katalog zkoumaných staveb. Vlastní 

katalog je sice zpracován dobře, podtrhuje však zjevnou odlišnost dispozičních řešení i 

pestrost  morfologie  architektonického  aparátu  jednotlivých  staveb.  Vazbu  na 

předpokládanou  strakonickou  huť  lze  podmínečně  připustit  snad  jen  u  jediné 

sledované stavby (Bukovník), a to jen díky přítomnosti charakteristického bobulového 

dekoru.  Ostatní  se  jeví  zcela  odlišně  od staveb strakonického hradu.  Specifický je 

kostel  v  Radomyšli,  u  něhož  nelze  vyloučit  dokonce  opačný  vliv,  což  autorka 

diplomové  práce  připouští  (s.  77).  Kostely s  věží  v  koutu  lodi  jsou  rovněž  velmi 

zajímavé,  jejich  genealogie  je  však  přes  veškerou  snahu  bádání  dosud  zahalena 

tajemstvím. Za nejstarší příklad je považován kostel v Malém Boru, jeho vazba na 

Strakonice je však zcela hypotetická. Kostely v Dobrši se svými portály podobají spíše 

autorkou  několikrát  připomínaným Kvášňovicím.  V literatuře  přitom bývá hledána 

vazba  na  klášter  v  Pomuku.  Ale  je  tomu skutečně  tak?  V případě  architektury se 

medievistikou  jako červená  nit  stále  táhne  problém nedostatečné  heuristiky.  Nelze 

pominout typické portály s talířovými prstenci, což je již terminus technicus. I zde je 

přes torzovitost středověké architektury nabíledni hypotéza, zda na počátku výskytu 

tohoto prvku nestojí portál v Pomuku. Ostatně rozdíl v členění východního vstupního 

portálu do tzv. kapitulní síně ve Strakonicích ve srovnání s portálem na tribunu kostela 

sv. Prokopa považuji za výsledek zcela odlišných stylových východisek; jak zmínila 

autorka  a  jak  se  uvádí  i  v  literatuře,  první  lze  hledat  v  okruhu  pozdně  románské 

architektury Porýní, druhý jako přímý ohlas cisterciáky zprostředkovaného gotického 

tvarosloví (víceméně již v hotové klasické podobě).

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že kapitola zabývající se kritériem výběru 

zmíněných signifikantů měla být začleněna až za katalogovou část, těsně před závěr, 

případně měla se závěrem splynout.

Ve vlastním závěru shrnuje autorka výchozí stav bádání, čímž do značné míry 

opakuje mnohé, co uvedla v úvodu, případně v části zabývající se přehledem literatury. 

Bohužel  metodický  aspekt  a  jeho  limity  v  podstatě  nejsou  řešeny,  dosažení 

plánovaných  cílů  není  jasně  definováno,  nedochází  k  očekávané  syntéze  poznatků 

kritickým srovnáním vlastního  bádání  s  dosavadní  literaturou.  Je  to  škoda,  neboť 

autorka sama došla k poznání,  že nebyla schopna  zařadit  jednotlivé kostely ani do 

předem  promyšleného  systému,  ani  do  logicky  strukturovaných  skupin  podle 



vybraných signifikantů. Přitom tato skutečnost je výsledkem jejího bádání (s. 132). 

Naopak  zjišťuje,  že  venkovské  prostředí  mělo  schopnost  absorbovat  nejrůznější 

podněty uměleckých center, což často vedlo, jak dodávám, k výsledné podobě, u níž je 

obtížné rozpoznat podíl jednotlivých center (stavebních hutí). Zároveň je třeba ocenit, 

že na závěr jednak postuluje limity svého bádání, založeného na znalostních přesazích 

do příbuzných vědních disciplin, jednak ochotu dále pracovat na zvoleném tématu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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