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Věc:

Dizertační práce Mgr. Jaroslava Sojky:

Katedrální motivy v české gotické architektuře

doby okolo roku 1400

Během svého studia na Ústavu pro dějiny umění FF UK  navštěvoval Jaroslav 

Sojka seminář středověkého umění, který vedl Prof. Dr. Jaromír Homolka a  

spolu s ním i Jan Royt a Jiří Kuthan. Pod vedením prof. Homolky připravoval 

diplomovou práci věnovanou chrámu kláštera klarisek v Panenském Týnci, 

jehož jižní portál patří k dílům, na nichž se projevuje odezva práce parléřovské 

huti, která budovala katedrálu sv. Víta na Pražském hradě. 

Po dokončení magisterského studia a obhájení diplomové práce nastoupil 

Mgr. Sojka do doktorandského studia s tím, že jeho dizertační práce bude 

věnována katedrálním motivům v české gotické architektuře. Vedení této práce 

jsem převzal po prof. Jaromíru Homolkovi.

Téma dizertační práce bylo vhodně zvoleno i proto, že Mgr. Sojka 

nastoupil do zaměstnání na Správě Pražského hradu, kde přichází do styku jak 

se svatovítskou katedrálou, tak dílem i s předměty, které patřily k jejímu 

vybavení. 

V navržené podobě nebylo zadané téma v minulosti systematicky 

zpracováno. Bylo proto třeba započít se systematickou heuristickou prací (výběr 

pojednávaných objektů, jejich dokumentace, zpracování dosavadní literatury). 

Z povahy věci vyplývá, že Sojkova dizertační práce získávala syntetizující 

charakter i že vyrovnání se se zadaným tématem nebude snadné. O 

heuristických základech předložené práce vydává dobré svědectví obsáhlá 

dokumentační příloha. Naproti tomu by bylo možné výrazně doplnit jak seznam 

literatury, tak zejména rozšířit poznámkový aparát, který v některých pasážích 

předložené dizertace vykazuje podstatné mezery.

Téma samotné by si místy zasloužilo větší analytickou hloubku. Text je 

napsán v celku pěkným, někdy snad až příliš poetizujícím jazykem. Přes to se 

autor na některých místech neubránil nejasným formulacím či nežádoucím 

chybám (např. „kafkovské“ kostely namísto karlovské). 



Mgr. Sojka během doktorandského studia splnil všechny své povinnosti, i 

když některé z nich v do krajnosti prodloužených termínech. Práce, kterou 

předložil, je napsaná na základě dobrých osobních znalostí velké šíře 

pojednávaných staveb a uměleckých děl a doporučuji jí k obhajobě.

Praha 23. 09. 2013 Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c.


