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Středověké nástěnné malby v kostele sv.Ducha v Hradci Králové

podané Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze v říjnu 2014.

Před několika lety jsem vedla diplomovou práci Eleonory Tehníkové a musím 
proto ocenit práci, kterou pro zdokonalení práce vykonala. Všechny kapitoly 
(snad s výjimkou popisu maleb) jsou přepracované a mnohem lépe 
formulované, než tomu bylo v diplomové práci, která byla poněkud 
poznamenána závěrečnou časovou tísní. Úspěšně se také vypořádala 
s připomínkami a názory nové literatury.

Při fragmentárním dochování maleb zůstávají ovšem některá ikonografická 
určení v poloze hypotéz, je ale správné, že ET uvádí více možných variant, které 
usnadňují  práci dalším badatelům. Sama bych se přikláněla k jednoznačnějšímu 
výkladu u „medailonů“, které jsou, po mém soudu, jednoznačně trojičním 
schématem: v levém horním medailonu je trůnící  „pater“, v pravém „filius“, 
v dolním nedochovaném byla zřejmě holubice Ducha sv. a ve středovém, jen 
částečně dochovaném medailonu pak patrně jen napsané slovo „deus“(ET 
ostatně možnost trojičního výkladu okrajově poznamenává). Trinitární schema 
je v dané době obvyklé, i když v nástěnné malbě v Čechách není dochována 
žádná analogie. 

Ostatní upřesnění jsou jen hypotetická. Charakterem se celkové výzdobě 
vymyká pouze postava sv.Václava, která je ve svém přísné frontalitě spíše 
kultovním zobrazením a které je buď silně změněno pozdějším rasantním 
zásahem, nebo celé pochází z doby o něco mladší.

Velkým kladem práce jsou velmi dobré přílohy, jak fotografické, tak i užitečná 
schémata rozvržení a a překresby. Pro snadnější orientaci by bylo možno ještě 
nastínit celkové rozvinutí stěn ve stejném měřítku, aby byly patrnější poměrné 
velikosti jednotlivých postav (např. otázka, zda je jedna z postav světice 
(sv.Kateřina), nebo donátorka, vyplývá právě z této skutečnosti (jde  zřejmě o 



světici). Práce je napsána dobrou češtinou ( s výjimkou popisu), překlepy nejsou 
příliš četné. Za klad považuji také autorčinu zdrženlivost ve vynášení osobních 
soudů a nastiňování jiných možností. Práci plně doporučuji k obhajobě.

Hana J.Hlaváčková

V Praze, 20. 11. 2014


