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Zápis z obhajoby disertační práce Mgr. Jaroslava Sojky 
konané dne 25. září 2013 

Téma práce: ,,Katedrální motivy v české gotické architektuře doby okolo roku 1400" 

Přítomní: 
před1·eda komise: 

členové: 
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. - školitel 
pro[ PhDr. Lubomír Konečný 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - oponent 
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. - oponent (omluvena) 

Předseda komise prof. Roman Prahl zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta Mgr. 
Jaroslava Sojku. Školitel prof. Jiří Kuthan uvedl studijní zájem a téma disertační práce 
kandidáta, shrnul její obsah a doporučil ji komisi k obhajobě. 
Kandidát Mgr. Jaroslav Sojka objasnil komisi téma a základní teze obhajované disertační 
práce. Kandidát postavil práci na základě studia srovnání architektury pražské katedrály sv. 
Víta a především pražské církevní architektury kolem roku 1400 - chrám Panny Marie před 
Týnem a další stavby. Práce je založena na studiu a srovnání pražské parléřovské architektury, 
jejímž vrcholným příkladem je právč katedrála sv. Víta. 

POSUDKY: 
Oponenti přednesli komisi obsah posudků předložené disertační práce: 
Prof. Jan Royt připomněl, že rozsah předložené práce je včtší, než napovídá samotný název 
disertační práce. Ta je dobře strukturovaná a dokládá autorovu znalost rozsáhlého 
architektonického fondu z autopsie. Navrhl drobně upravit rozsah a pořadí kapitol práce. 
Oponent konstatoval drobné nedostatky v citované literatuře, ale jako celek doporučil 
disertační práci k obhajobě. 

PhDr. Markéta Jarošová (posudek přečetl prof Roman Prahl) připomněla závažnost 
tématu vycházejícího z pražské architektury krásného slohu a především ze znalosti 
architektury pražské katedrály sv. Víta, která se stala vzorem pro řadu architektonických 
motivů nejen v církevní architektuře, ale i ve středověkém užitém umční (architektonické 
motivy jako součást výzdoby kalichů, monstrancí a rclikviářú). Předložená syntetická práce 
se věnuje nelehkému tématu, které autor doplnil hohatou a názornou fotografickou přílohou. 
Oponentka doporučila předložené téma v dalším studiu doplnit o slezské zemč a jejich 
architekturu z období krásného slohu. Byly navrženy drobné doplňky v citované lileratuře. 
Disertační práce byla jako celek doporučena k obhajobě. 

Kandidát Mgr. Jaroslav Sojka následně reagoval na předložené posudky. Akceptoval 
uvedené připomínky a vysvětlil, že do práce zařadil především stavby, které osobně navštívil 



a poznal, aby se vyhnul případně mylným závěrům uvedeným ve studované literatuře. Mgr. 
Jaroslav Sojka dále reagoval na připomínku oponenta, že v práci nebyl dostatečně vymezen 
pojem katedrálního motivu, krátkou a výstižnou citací své práce a stručným vysvětlením 
svého názoru na uvedený katedrální motiv a jeho vymezení. 

DISKUZE: 
Prof. Roman Prahl se otázal, zda katedrální motiv v architektuře je v českém prostředí vždy 
nutně vázán na architekturu pražské katedrály sv. Víta. Kandidát Mgr. Jaroslav Sojka tento 
pohled nezccla potvrdil a uvedl příklady architektonických katedrálních motivů, které jsou 
starší než stavba pražské katedrály a nemohou jí být tedy inspirovány, ale zároveň podotkl, že 
jsou známy konkrétní případy pražského katedrálního vzoru a jeho nápodoby. 

Prof. Jiří Kuthan připomněl k danému tématu práci Václava Mencla - Architektura 
doby lucemburské a doplnil, že architektura pražské katedrály působila jako velký vzor a 
vyvolala četný přenos katedrálních motivů do české architektury doby kolem roku 1400. 

Prof. Jan Royt se kandidáta dotázal, zda byly nčkteré katedrální motivy užity jako 
vědomé signum vlády Lucemburků a jejich doby. Mgr. Jaroslav Sojka ve své odpovědi 
připomněl, že spíše než architektonické motivy, byla p anovnická moc lucemburské dynastie 
prezentována bustami a sochami panovníků na soudobé architektuře. Prof Jan Royt v diskuzi 
připomenul historické doklady objednávek a nákupu českých uměleckých děl, která pak byla 
exportována do Evropy. 

Pro[ Lubomír Konečný s odvoláním na posudek PhDr. Jarošové navrhl kandidátovi 
zaměření dalšího studia na detailnčjší uchopení výskytu a užití katedrálních motivů v rámci 
tzv. mikroarchitcktury - výzdoby kalichů, monstrancí a dalších předmětů užitého umění. 
Kandidát. Mgr. Jaroslav Sojka souhlasil s tím, že ve své práci označení mikroarchítektura 
záměrně neužíval, ale při svém studiu zjistil, že kolem roku 1400 došlo v umění k vědomému 
posunu a zdrobňováni katedrálních motivů právě v oblasti užitého umění. 

ZÁVĚR: 
 Komise navrhla udělit kandidátovi Mgr. Jaroslavu Sojkovi titul doktor (Ph.O.). 

Zapsal: Mgr. Roman Lavička, Ph.D. 


