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Bc. Libor Černý: Ikonografický program jezuitů v barokní sochařské výzdobě 

Svaté Hory u Příbrami

Předložená diplomová práce si klade za cíl interpretaci sochařské výzdoby 

Svaté Hory u Příbrami, jejíž koncepci navrhli představitelé Tovaryšstva Ježíšova z 

Březnice, kteří toto významné mariánské poutní místo spravovali. 

Práce je dobře strukturována. V úvodu se autor věnuje pramenům a literatuře. Zde 

bych měl malou výtku, neboť neuvádí přesné názvy některých pramenů , včetně 

vročení (viz např Balbínova Diva Wartensis). Dále uvádí početnou literaturu, což 

velmi oceňuji, ale i tak  na některé monografie a sborníky zapomněl, či uvádí 

nekompletní údaje (viz např. odkaz na práci Jany Niedermaier).  Zcela postrádám 

odkaz na zásadní knihu Ivany Čornejové  Tovaryštvo Ježíšovo, sborník Bohemia 

jesuitica, kde jsem publikoval stať o ikonografii jezuitů a mariánské úctě v řádu 

Tovaryšstva Ježíšova (sic!!!), v Německu vydaný sborník Wahllfahten in der 

europäischen Kultur, z konference pořádané v roce 2004 v Příbrami, stejně tak řadu 

studií Markéty Holubové věnovaných Svaté Hoře či práce německého badatele Franze 

Matsche, věnované ikonologii architektury českých barokních poutních míst. Také 

hagiografická literature je poměrně chudičká, chybí mi odkazy alespoň na práci 

Františka Eckerta Církev vítězná či na současný čtyřdílný slovník Svatí na každý den, 

případně na lexicon Der christliche Ikonographie, vydaný karmelitským 

nakladatelstvím. Práci by prospěla i pečlivější redakce (viz např, na s. 15 a s. 16) 

–“Diva Mantis Sancti” či Zbyněk Zajíc z Hamburku).  Moc se mi take nelíbí to, že 

barokní autory cituje ze sekundární literatury a bez odkazů na příslušné místo v knize 

(viz Chanovský či Crugerius). 

 V dalších pasážích pak Libor Ćerný archaickým, ale hezkým jazykem, líčí legendy, 

historii Svaté Hory  v době baroka. V těchto kapitolách prokazuje dobrou orientaci v 

materiálu, v pramenech  i v literatuře. Ve svém líčení, jak je zřejmé z poznámek, se 

opírá především o výbornou knihu Holasovu. Nejpřínosnější částí práce jsou kapitoly 

pojednávající o umělecké výzdobě. Zde pan Černý uvádí některé nové poznatky. Líbi 

se mi zejména pasáže věnované ikonografii. Co mě však velmi mrzí, že autor práce 

vůbec nerespektoval citační úzus.



 Poznámky:

s. 16-Jiří Konstanz, nikoliv Konstantin

s. 16 -Gumpenberg nebyl Maxmilián, ale Wilhelm

s. 17 – k Arnoštovi z Pardubic třeba citovat novou knihu prof. Hledíkové. Balbín 

nebyl prvním životopiscem Arnošta z Pardubic, ale Vilém z Lestkova.

s. 39 – jméno generála Jana z Lacronu nelze uvádět v této podobě, nebyl Čech. 

Správně má být Jean de la Crone 

s. 71- k Palladiu je třeba citovat nikoliv kompilační práci Śtajnocherovu, ale zásadní 

monografii Rynešovu o Palladiu. U jednotlivých mariánských zobrazení mi chybí 

aktuální literatura.

Pan Libor Černý předložil velmi zajímavou práci, kterou ovšem snížuje velké 

množství dílčích omylů a překlepů. Považoval jsem za samozřejmé, že autor práce 

dodrží citační úzus, ale nestalo se tak, což mě mrzí.

Přes uvedené výhrady diplomovou práci doporučuji k obhájení. 

V Praze, dne 2.6. 2014                                        Prof. PhDr. Ing Jan Royt, Phd. 


