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Tehníková Eleonora: Středověké nástěnné malby v kostele sv. Ducha v Hradci 
Králové

Rigorózní práce Eleonory Tehníkové je logickým vyvrcholením jejího odborného 
zájmu o problematiku nástěnných maleb ve východních Čechách. Již v roce 2003 
obhájila na Pedagogické fakultě  Univerzity Hradec Králové na  toto téma 
diplomovou práci. Následovalo její magisterské studium na Ústavu dějin umění 
filozofické fakulty university Karlovy v Praze, které zakončila v roce 2011 
magisterskou prací , věnovanou nástěnným malbám v děkanské sakristii katedrály sv. 
Ducha v Hradci Králové.  Toto téma nadále podrobně rozpracovala, na podkladě 
pramenů a literatury. Předložená práce sice vychází z její práce magisterské, avšak je 
podstatně obohacena o kontextuální pasáže, které přispívají k novému a hlubšímu 
poznání této památky. 

Práce je dobře strukturována. V úvodu se její autorka stručně, ale výstižně, 
věnuje historii Hradce Králové a katedrály sv. Ducha, což není samoúčelné, ale 
přispívá ke kontextuální interpretaci díla. Zde prokázala dobrou obeznámenost s 
prameny i sekundární literaturou. Možná trochu nadbytečnou je kapitola Nástin 
pozemkové držby statků a vývoj církevní správy ve východních Čechách, ale budiž. 
Následují přehledové kapitoly vyrovnávající se kriticky s dosavadní literaturou. 
Nejpodstatnější a nejpřínosnější jsou kapitoly pojednávající o samotných nástěnných 
malbách v sakristii kostela sv. Ducha. Zde E. Tehníková prokázala dobrou schopnost 
uměleckohistorické analýzy i ikonografie. Práce to byla kromobyčejně těžká, neboť 
původní výtvarná podoba maleb byla zastřena jejich stavem i nevhodným 
restaurováním. Za odborně přínosnou považuji kapitolu Situace a stav nástěnného 
souboru při posledním restaurování.

Poznámky: 
s. 19. K osobnosti Alberta ze Šternberka zde postrádám velmi bohatou literaturu 
(např. katalog Karel IV. Císař z Boží Milosti atd.)
s. 20 – Vysočina s velkým V správně
s. 21 – také u Jindřicha z Lipé postrádám odkazy na moderní historickou literaturu
s. 33 – uvádět křížovníci jako ekvivalent řádu německých rytířů je velmi matoucí, 
neboť křížovníky rozumíme buď křížovníky s červenou hvězdou, křížovníky Božího 
hrobu či křížovníky s červeným srdcem nebo-li cyriaky
s, 45 – koruna je pojednána jako “monarchistická” – takový druh koruny existuje?
s. 57 – v poznámce Mumchen místo München
s. 58- u T. Dobrzenieckého postrádám odkaz na jeho práci, není možné citovat z 
druhotné literatury
s. 59 – chybí odkaz na Zlatou legendu
s. 61 – v případě sv. Trojice nejde o nauku, ale o dogma, interpretace autorky je velmi 
zjednodušující
s. 63 – u citovaných autorů (správně Anselm z Canterbury) a děl (Božská komedie) 
postrádám přesné odkazy. Dle jaké svatováclavské legendy byl Václav vychováván 
sv. Ludmilou?
s. 72 – k malbám v kostele sv. Mořice na Mouřenci existuje modernější literatura (viz 
katalog Gotické umění v jihozápadních Čechách)



Hodnotu dobré rigorózní práce snižují četné překlepy a chyby zejména v německých 
názvech. Také poznámkový aparát plně neodpovídá systému citací,  doporučovanému 
na Ústavu dějin umění, ale je naštěstí jednotný.  Uvedená připomenutí však nejsou tak 
podstatná, aby ovlivnila můj pozitivní rezultát. Rigirózní práci E. Tehníkové 
doporučuji k obhájení

V Praze, dne 17. 11. 2014                                  Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD,


