
Posudek  vedoucího bakalářské práce 

 

Marek Fleischman: Česká středověká vitraj 2. poloviny 14. století 

 

V historických zemích koruny České se dochoval nevelký počet vitrají. Naposledy byl 

komplexně zpracován v roce 1975 Františkem Matoušem (Mittelalterliche Glassmalerei in der 

Tschechoslowakei). Dílčí zmínky pak nacházíme v katalozích (např. Karel IV. Císař z Boží 

Milosti, 2006) a přehledových publikacích (Dějiny českého výtvarného umění I/1-2).  

Předložená bakalářská práce je dobře strukturována. V úvodu její autor vystižně 

naznačil proč si vybral za témá své práce právě problematiku vitrají.V následné kapitole pak 

Marek Fleischman podává kritický přehled dosavadního bádání. Tak trochu zde postrádám 

zmínky o německé literatuře (např. Gotik in Böhmen) a zahraničních korpusech vitrají, jež 

jsou součástí mezinárodního projektu CORPUS VITREARUM MEDII AEVI (CVMA, o 

projektu Eva Frodl-Fraft: Das Corpus Vitrearum Medii Aevi – Ein Rückblick. In: Hartmut 

Scholz, Ivo Rauch, Daniel Hess (Hrsg.): Glas, Malerei, Forschung. Internationale Studien. Zu 

Ehren von Rüdiger Becksmann. Dt. Verl. für Kunstwissenschaft, Berlin 2004, S. 13–21), 

jehož součástí jsou i Čechy. V Německu existují  webové stránky Corpus vitrearum 

Deutschland (Ein Projekt der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und der 

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften). Ve Francii, zemi nejbohatší na 

památky vitrají,  existuje celá řada publikací (monografií jednotlivých objektů s vitrajemi), 

vydaných v rámci CORPUS VITREARUM MEDII AEVI, na nichž se podstatnou podílel 

vynikající francouzský badatel Louis Grodecki. Je tak trochu škoda, že v práci postrádám 

kapitolu věnovanou technologii vitrají (výroba skla, způsoby zasazení skel, povaha malby na 

skle),  což bych u bakalářské práce předpokládal.   

Největším přínosem práce je katalog vitrají dochovaných z druhé poloviny 14. století. 

Zde prokázal autor práce dobrou znalost literatury, uměleckohistorického popisu, formální 

analýzy i ikonografie. Autor na podkladě nových poznatků doplnil informace o vitrajích 

zpracovaných v Matoušově Korpusu.   

 

 



Poznámky : 

s. 11-15- v případě vitraje se sv. Janem Křtitelem s Oseka měla být autorem uveden fakt, že 

důvodem vyobrazení sv. Jana Křtitele v Oseku bylo to, že klášter získal v roce 1260 od 

Boreše z Rýzmburka prst sv. Jana Křtitele (ten ho ukořistil 1260 v bitvě u Kressenbrunnu. 

s. 16 – u chrámu sv. Bartoloměje postrádám odkazy alespoň na základní publikaci věnovanou 

architektuře chrámu. Tyto důležité informace, které mohou pomoci s datováním vitrají, chybí 

i v ostatních heslech. 

s. 31 – rouška Kristova se nenazývá maforie,  

s.43  - Barvitius se jmenoval Victor nikoliv Vítězslav  

s. 52- Václav z Radče nebyl komorník , ale kanovník 

V práci jsou bohužel četné překlepy, chtělo to pečlivější redakci, viz např s. 19, kde místo 

Laus Mariae je uvedeno Laus Marae a o pár řádek níže je již název rukopisu správný. 

Obecným problémem práce, na který jsem autora v průběhu přípravy práce upozorňoval, je to 

že u srovnávacího materiálu, zejména u rukopisů a deskových obrazů, neuvádí uložení ani 

vročení památky. 

Práci, která splňuje nároky kladené na práci bakalářskou  doporučuji i přes výše uvedené 

výtky  k obhájení s klasifikací Velmi dobře (Dobře?). 

 

 

 V Praze 8. května 2015                                                 Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD.  

 


