
Posudek oponenta disertační práce

Jaroslav Sojka: Katedrální motivy v české gotické architektuře doby okolo roku 

1400

Předložená práce by podle názvu práce měla být zaměřena na katedrální motivy 

v české gotické architektuře doby okolo roku 1400. Název práce je však trochu zavádějící, 

protože po jejím přečtení zjistíme, že záběr autora je daleko širší. Možná, že záměr mohl být

v úvodu práce lépe objasněn, což se stalo až v závěrečném shrnutí. V úvodní kapitole mi 

chybí především definice (vymezení) pojmu katedrální motiv, což považuji za důležité, a to 

zejména v širší aplikaci, jak se o to pokouší Jaroslav Sojka. Doktorská práce je dobře 

strukturována, autor si umí pokládat otázky (někdy hůře si na ně odpovídá), zná velmi dobře 

památkový fond z autopsie, avšak již v jejím úvodu postrádám hlubší kritický rozbor 

literatury pojednávající o tématu a v dalších kapitolách také odkazy na odbornou literaturu.

Práce je, jak již bylo naznačeno, soustředěna na fenomén katedrálního motivu a je  

až moc široce a ambiciózně koncipována. Katedrální motiv je sledován v architektuře,  

v architektonické plastice (sedile, sanktuáře, baldachýny nad hroby), nástěnné a deskové 

malbě a v uměleckém řemesle (relikviáře, pečeti). Jednotlivé kapitoly a podkapitoly práce 

mají kolísavou odbornou kvalitu, což svědčí o spěchu s kterým byla  práce vytvářena. V tak 

odborné práci jako je práce doktorská považuji za nadbytečné v každé kapitole uvádět shrnutí.

Připomínky k práci:

s. 6 – „…ježil klášterní kostel…!- jazykově nevhodné

s. 6- v kapitole Katedrální motivy během staletí postrádám odkazy na literaturu, což je vadou 

na kráse bohužel i v ostatních kapitolách (viz Jižní věž pražské katedrály)

s. 7 – u Sv. Víta- správně

s. 10 – katedrála v Kolíně nad Rýnem není zasvěcena Třem svatým králům, ale sv. Petru 

s. 14 - …vyzáblost forem …-nevhodné

s. 14-16.- absence základní literatury (Hlobil, Líbal atd.)

s. 15, 17- Kostele nebyl zasvěcen Pokoře Panny Marie, ale Zvěstování Panně Marii

s. 16 – u Sv. Jakuba, Sv. Kateřiny - správně

s. 18 – u jižního portálu Týnského chrámu absence odborné literatury (Homolka)

s. 20- …závan lyrického slohu-nevhodné

s. 25 – kdo to je Buřík ?, snad Václav Králík z Buřenic?



s. 33 –Chybí mi odkaz na práci Roberta Bannera, postrádám též odkazy na literaturu u Sainte-

. Chapelle a u norimberské Frauenkirche.

s. 41 – je mi tak trochu trapné upozorňovat na moji publikovanou studii o arkýřových kaplích 

v Praze či na práce pojednávající o norimberských kaplích

- chybí mi odkazy na literaturu o dómu v Cáchách, alespoň Grimmm.

s. 44 -.. různě se šklebící a pitvořící stvoření a zrůdy…, to snad ne??11

s. 49 - … z hrůzyplných sochařských prací do virtuózně podaných dílek, ve kterých se děs 

změnil v úšklebek a zrůdnost v neobvyklou fyziognomii…- hrozná formulace

s. 63 – Co jsou to „kafkovské kostely“ ?

s. 66 – absence literatury ke svatovítskému pastoforiu

s. 68 – řada zajímavých baldachýnů s architektonickými motivy se dochovala v katedrále 

v Canterbury.

s. 71 Proč zařazení kapitoly Fiály, baldachýny a trůny malované na zdech i pergamenech pod 

kapitolu Baldachýny a hroby.  Měla to být samostatná kapitola a daleko lépe propracována –

postrádám zcela odkazy na deskovou malbu – např. Madona Kladská či třeboňský oltář, a co 

naprosto jasný a progresivní architektonický motiv v kapli panny Marie na Karlštejně?

– u Emauz naprostá absence literatury

Práce je napsána trochu květnatým jazykem, ale dobře se čte. Za její hlavní a dost podstatnou 

„vadu“ považuji absenci odborné literatury a hlubší uměleckohistorické analýzy v řadě 

kapitol. Na druhé straně pozitivem práce je syntetické uchopení problematiky, dobrá znalost

uměleckohistorického materiálu z autopsie, bohatá obrazová příloha, avšak někdy méně 

znamená více…

Zvážím-li pozitiva a negativa práce, mohu ji i když s určitými rozpaky doporučit k obhájení.

V Praze, dne 21. 9. 2013                                             Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.                             


