
Oponentní posudek k Diplomové práci

Libor Černý

Ikonografický program jezuitů v barokní sochařské výzdobě Svaté Hory u Příbrami

Ústav pro dějiny umění FF UK

Praha 2014

Diplomová práce byla připravena Bc. Liborem Černým v rámci magisterského studia dějin 

umění na Ústavu pro dějiny umění FF UK pod vedením prof. PhDr. et Ing. Jana Royta, Ph.D. 

Diplomant se v práci rozhodl zaměřit na ikonografii sochařské výzdoby poutního areálu na 

Svaté Hoře u Příbrami. Ve své práci se tedy věnoval značně bohatému, jistě poutavému a 

dosud nedostatečně zpracovanému materiálu. 

Diplomová práce je rozvržena do jedenácti částí. Po stručném úvodu, v němž autor 

vysvětluje  okolnosti  volby  tématu  a  vzniku  své  práce,  a  po  kapitole,  v níž  se  pokouší 

zpřehlednit  literaturu věnovanou Svaté Hoře,  následuje rozsáhlejší  část,  věnovaná dějinám 

poutního  místa.  Již  stručnější  jsou  následné  kapitoly,  pojednávající  stavební  a  umělecké 

činnosti  jezuitů  na  Svaté  Hoře  a  úctě  k P.  Marii  Svatohorské.  Dále  jsou  zařazeny  části 

věnované  sochařské  výzdobě  Svaté  Hory,  její  ikonografii  a  celkovému  ikonografickému 

programu poutního místa. Na konec práce jsou zařazeny velmi stručný závěr, přehled použité 

literatury (ale nikoli již pramenů, jak slibuje obsah) a obrazová dokumentace.

Svatá Hora u Příbrami se zejména v 17. a 18. století stala jedním z nejvýznamnějších 

poutních míst  v Čechách v celé střední Evropě.  Toto významné mariánské kultovní místo 

hrálo  závažnou  úlohu  v české  raněnovověké  společnosti,  v jejím  duchovním,  kulturním  i 

politickém  životě.  Významu  poutního  areálu,  který  vznikal  pod  patronací  významných 

šlechtických  rodů  a  pod  správou  jezuitů,  za  pozornosti  představitelů  měst,  nejvyšších 



zemských  prelátů  i  císaře,  jeho rodiny a  dvora,  odpovídá  i  jeho architektura  a  umělecká 

výzdoba. Téma Svaté Hory v těchto souvislostech představuje neobyčejně  pestrý materiál, 

který  zůstává  výzvou  nejen  pro  historiky  umění,  ale  také  pro  kulturní  historiky,  literární 

vědce, religionisty, antropology, etnografy atd.

Způsob,  jakým  se  s  daným  tématem  vypořádal  diplomant,  však  přes  rozsah 

zpracovávaného materiálu a velké nasazení vyvolává různé otázky a připomínky.  Přestože 

hlavním tématem měla být ikonografie sochařské výzdoby, tvoří převážnou část práce souhrn 

dějin  poutního  místa.  Při  sestavení  tohoto  přehledu  se  autor  opíral  především  o výběr 

literatury z 19. a první poloviny 20. století, a to často o tituly, jejichž výpovědní hodnota vůči 

historickému materiálu je v různých ohledech přeci jen problematická. Nadto není citování 

zdrojů na různých některých místech práce příliš přesné a nelze pak odlišit, do jaké míry se 

autor citovaných literárních zdrojů přidržel a do jaké míry se jedná o jeho vlastní vývody. Do 

práce tak pronikly různé nepřesnosti a chyby, kterých by bylo možné se vyvarovat, pokud by 

autor se starší literaturou pracoval kriticky a využíval ve své práci jak historické prameny, tak 

i moderní historickou, kulturněhistorickou a uměleckohistorickou literaturu. 

Např. v kapitole 3.1 Pověsti o vzniku Svaté Hory… (s. 15) autor uvádí, že nejznámější 

pověst pochází z roku 1653 (u pověstí, které vycházejí z ústní tradice, však obvykle neznáme 

rok vzniku) a zmiňuje několik autorů 17. a 18. století, kteří legendu publikovali (Chanovský, 

Crugerius, Pubetz); v poznámce je však uveden odkaz pouze na souhrnnou práci o dějinách 

poutního  místa  F.  X.  Holase  z roku  1929.  Zde  i  na  dalších  místech  této  části  by  bylo 

zajímavější vypořádat se kriticky s dobovou literaturou 17. a 18. století, která má v daných 

souvislostech  povahu pramene.  Jinde (s.  16) autor  píše o listu  arcibiskupa Zbyňka Zajíce 

z Házmburka  (nikoli  z  Hamburka  –  ale  za  to  nejspíš  mohou  automatické  opravy)  jako 

o dokladu faktu, že na Svaté Hoře byla malá kaplička již před rokem 1620; vzápětí ale bez 

dalšího vysvětlení  dodává,  že si  není  jist,  zda se opravdu jednalo o kapli  na Svaté Hoře. 

Podobně  píše  o  nálezu  sošky  P.  Marie  Svatohorské  v Ústí  nad  Labem  –  publikovanou 

informaci o něm však bez dalšího vysvětlení odsuzuje jako mylnou a neopodstatněnou (s. 19). 

Na jiném místě se autor zmiňuje o vztahu Arnošta z Pardubic k Příbrami a ke Svaté Hoře, 

opět bez dostatečného citování zdroje (s. 16-17). Svůj kočár k přijetí milostné sochy v Praze 

roku  1652  nejspíše  nepropůjčil  „nejvyšší  hofmistr  Království  českého  Kryštof  baron 

z Lobkovic“, jak autor uvádí (s. 24-25), atd. 
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Jistě zajímavou osobností byl ve vztahu ke Svaté Hoře P. Benjamin Schlayer, S. J., 

o kterém se podle autora často zmiňuje literatura jako o ideovém poradci  (s.  25) – v této 

souvislosti však autor cituje pouze práci Josefa Koláčka (na jiném místě doplňuje ještě práci 

Antonína Podlahy, Dějiny kollejí jesuitských…). Svou vlastní úvahu o tom, že „jeho ideový 

návrh byl ve výpočtech, jak daleko mají být od sebe jednotlivé kaple kolem ústřední svatyně 

vzdáleny“  (s.  91),  autor  ničím  dalším  nepodložil.  Podobných  nepřesností  a  někdy  i 

nelogických  konstatování  se  v práci  bohužel  objevuje  více.  Autor  se  často  ztotožňuje 

s nepřesně citovanými nebo vůbec necitovanými texty, které občas mají legendickou povahu a 

jsou navíc převzaté ze sekundární, někdy nevědecké literatury. V práci je pak leckdy obtížné 

odlišit historická fakta od pověstí, jakož i názory autora od informací převzatých z literatury. 

To sám autor bezděky přiznává: „Na počátku dějin Svaté Hory a vzniku milostné sošky Panny 

Marie jsou legendická vyprávění. Ta se postupně, jak se blížíme k polovině 17. století, stávají 

skutečnou historií.“

Oproti  dlouhému  historickému  úvodu  je  pojednání  o  architektuře,  její  výzdobě  a 

zejména o ikonografii soch, která měla být hlavním tématem, již poměrně krátké. Bohužel i 

v této části se autor drží především starší literatury, případně novějších průvodců. U popisu 

uměleckých  děl  přitom  na  některých  místech  nevymezuje  příliš  jasně,  nakolik  se  jedná 

o popis převzatý ze starší literatury a do jaké míry se jedná o dochovaný stav (např. u nápisů). 

Popis je někdy dosti nepřesný, srov. např.: „Někde vidíme symboly z loretánských litanií“ 

(s. 94). 

Obecně k hlavním nedostatkům práce patří nedostatečná práci s historickými prameny, 

ať se již jedná o vlastní umělecká díla, či o archivní materiály písemné povahy – ty nejsou 

v práci využity prakticky vůbec, případně jsou citovány z druhotné literatury (nikoli ovšem ze 

základních edic). Jsou tu např. uváděny smlouvy s umělci v českých překladech, které pořídil 

a  publikoval  P.  Jan  Zíka  (Svatá  Hora  1924),  zatímco  edice  původních  pramenů  od 

P. Antonína  Podlahy  (Památky  archeologické  1922-1923),  uvedená  v soupisu  literatury 

(poněkud nelogicky v části  Stať ve sborníku, katalogu),  je ve vlastních textech diplomové 

práce opominuta.  Druhou část  Podlahovy práce (Památky archeologické 1925),  v níž jsou 

uvedeny některé  další  významné  doklady a obrazové materiály  k výzdobě kaplí  na  Svaté 

Hoře,  autor  nezmiňuje  ani  v přehledu literatury.  Chybí  tu  ovšem i  přesvědčivá,  originální 

intepretace  uměleckého  celku  v kontextu  dobové kultury,  umělecké  produkce,  politického 

života a náboženského myšlení. Nedostatečná je v tomto ohledu i reflexe moderní domácí a 
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zahraniční literatury, věnované kulturním a náboženským dějinám 17. a 18. století, dobové 

architektonické a umělecké produkci, ikonografii, reprezentaci jezuitského řádu, problematice 

kultu P. Marie, náboženským poutím apod. Diplomovou práci tak z větší části tvoří nekritické 

výpisky ze starší literatury, která má sama o sobě leckdy problematickou výpovědní hodnotu. 

Práce pak nabízí nepříliš přehledný soupis a popis obsáhlého uměleckohistorického materiálu, 

který vyzývá k dalšímu utřídění  a  hlubšímu zpracování.  Bezproblémová není  konečně ani 

formální stránka práce a její spíše vypravěčský styl.

Práci  lze  doporučit  k přijetí  s  jistými rozpaky  a  výhradami,  spíše  pro  rozsah 

zpracovávaného materiálu a pro zaujetí autora vybraným tématem.

V Praze, 18. června 2014 PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
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