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Autorka si zvolila za téma své práce pozapomenutý klášter Hájek nedaleko velké 

Prahy. 

Po vymezení tématu následuje kapitola věnovaná historii Santy Casy v italském 

Loretu.  Na  ni  navazuje  historie  samotné  hájecké  stavby  jako  postupně  se  vyvíjejícího 

významného poutního místa barokních Čech, který je metodologicky správně sledováno až 

do současnosti.

Následuje  podrobný popis,  správně  zahájený  rozčleněním poměrně složitého 

komplexu do jeho základních komponentů. Je zajímavé, že až v rámci této práce byl kritice 

podroben  opakovaně  publikovaný  plán  kláštera,  který  se  od  reality  v několika  bodech 

podstatně odlišuje. 

První  část  podrobného,  profesionálně  zvládnutého  popisu  se  týká  samotné 

Lorety včetně jejího zapojení do skupiny těchto objektů dle bádání J.  Bukovského.  Práce 

pokračuje popisem vlastního kláštera s ambity  a kaplemi,  obklopujícího Loretu.  Následuje 

popis bohatého vybavení kláštera zachovaného až do poloviny minulého století. Nečekané je 

vedení popisu od středu kompozice do jejích okrajů. S ohledem na charakter místa, pojetí a 

orientace  jednotlivých  fasád,  je  ale  toto  řešení  rozhodně  možné  a  v daném  případně  i 

přínosné.

Daný  stav  se  utvářel  kontinuálně  až  do  nástupu  komunismu,  kdy  došlo 

k nenávratnému poškození. Proto je teprve v následující části zachycen současný stav areálu, 



který  byl  pojat  jako  památkový,  s důrazem  právě  na  zachycení  současného  stavu  se 

zachycením  postižení,  proměn  a  v tomto  případě  zejména  těžkých  ztrát  na  barokním 

vybavení.  Popis  nekončí  širším  areálem  s řadou  zajímavých  objektů,  ale  poutní  cestou 

vedoucí do Prahy, která je nedílnou součástí areálu.

V závěrečné  kapitole  je  klášter  v Hájku  hodnocen  z pohledu  svého  významu 

v minulosti a dnes. Zde je třeba vysoce ocenit práci nejen se všemi dostupnými historickými a  

uměleckohistorickými  studiemi,  ale  zejména  s dobovou  barokní  literatura,  což  autorce 

pomohlo  vytvořit  neobyčejně  plastický  a  působivý  obraz.  Tuto  kulturně  historickou  část 

považuji  za  nejhodnotnější  součást  práce,  vystihující  nejen  duchovní  podstatu,  ale  i 

podivuhodnou  atmosféru  barokního  poutního  místa.  Pohled  na  současnost  je  již 

pragmatičtější, nutně naplněný obavami o další osudy těžce poškozeného areálu.

Jestliže lze tuto složku práce považovat za vynikající, určité výhrady mám k části 

uměleckohistorické. Autorka správně poukazuje na minimum výraznějších prvků, které by pro 

analýzu bylo možno použít.  I  tento záměrný minimalismus, zejména ve spojení s přísnými 

regulemi řádu františkánů ale o mnohém hovoří. Náležitý kontext byl sledován u samotného 

centra - Santy Casy, již méně u objektů kláštera. Například jeho vstupní portál by mohl být  

východiskem pro určité srovnání studii. Z vybavení o podrobnější uměleckohistorický rozbor 

téměř hlasitě žádá oltář (viz obr. 157-162), jeho pilastry měnící se do motivu volné, od stěny 

odpoutané pásky má určité paralely u Santiniho tvorby, případně u některých vídeňských 

autorů (jízdárna ve Valticích) a možná se vtahem k oltářní architektuře bavorské (?). Analýzu 

by umožňovalo i řešení kaplí poutní cesty, zejména jejich spojitě zvlněné štíty. Jen krátce je 

zmíněna podobnost s dalšími kláštery, či poutními místy. Rozhodně zajímavé je srovnání se 

skalním prostorem na údajném hradu Sloup (skalní poustevna v podobě kláštera). Bohužel 

toto srovnání není podloženo podrobnější dokumentací souvisejícího objektu v Hájku.

 Stať samotnou je nutno považovat v celkovém rozsahu za zdařilou, přesahující 

nároky na bakalářské penzum. Závěrečná kapitola by si po určité korekci zasloužila zveřejnění. 

Práci, výborně zachycující atmosféru barokních Čech velice rád doporučuji k obhajobě.

V Praze, září 2014          Ing. Petr Macek, PhD. 


