
Předkládaná práce se pokouší zhodnotit vědecké dílo českého historika umění Rudolfa 

Chadraby, jenž bývá obecně považován za zakladatele a jednoho z nejvýraznějších 

představitelů ikonologické metody v rámci tuzemského dějepisu umění. Práce se nesnaží ani 

tak přehledně a chronologicky mapovat vyvíjející se Chadrabovu vědeckou dráhu 

z biografického hlediska, jako pojednat v jednotlivých kapitolách vlivy, východiska a zájem o 

určité motivy či témata, jež se v uměleckohistorických odborných pracích Rudolfa Chadraby 

zajímavým způsobem odráží, prolínají a formují tak jeho osobitou metodu. Jen ve zkratce je 

zde podán Chadrabův životopisný nástin, poukázáno je na jeho přesahy do dalších 

humanitních oborů, jež svým širokým pojetím ikonologické metody obsáhl. Nemalá 

pozornost je zde věnována vlivům takových osobností, jako byl Max Dvořák, Ladislav Cejp, 

ze zahraničních badatelů pak Alois Dempf, Josef Strzygowski či Herbert Read, kteří často 

představovali nemalé inspirační zdroje v Chadrabově díle. Domýšlením podnětů v pracích 

zmíněných badatelů za přispění jeho zájmu o tradici a triumfální symboliku v křesťanském 

umění pak Chadraba dospěl i k nalézání paralel mezi evropským a orientálním uměním do té 

doby v české uměnovědě jen málo uplatněném. Z toho důvodu Chadrabovo postavení v tomto 

prostředí znamenalo do jisté míry solitérní pozici, a to i protože na rozdíl od ostatních 

československých historiků umění se své metody „čisté ikonologie“ nikdy nevzdal a trvale 

dokládal, že historie umění není jen vědou sama pro sebe, ale že její přínos tkví také 

v mezioborových přesazích. To se snaží zde předkládaná práce doložit za pomocí bližší 

analýzy Chadrabovy metody ikonologie a typosémantiky, jeho konceptu triumfalismu či 

v rámci ní uplatněné specifické zákonitosti, kterou Chadraba nazval napodobivou antitezí. 

V posledních kapitolách se práce dotýká některých bodů, které by stály do budoucna ještě za 

bližší zhodnocení - jako je postavení ikonologické metody v prostředí českých dějin umění či 

analýza ohlasů, jež vyvolaly Chadrabovy práce o Dürerově Apokalypse v zahraničí. 


