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Posudek 

Štuková výzdoba letohrádku Hvězda u Prahy je nepochybně zcela mimořádným 

uměleckým dílem. Svou koncepcí i kvalitou provedení nemá v době svého vzniku -

tedy v polovině 16. století - v zaalpské Evropě srovnatelný protějšek. Stejně jako 

v případě samotné architektury letohrádku i rozpoznání kvality jeho štukové výzdoby 

bylo výsledkem delšího procesu uměleckohistorického poznání. V posledních 

desetiletích byly pak postupně formulována možná slohová východiska, alternativně 

navrhováni možní autoři tohoto díla i naznačeny základní rysy jeho ikonografie. 

Diplomant se mohl opřít o sice nepočetnou ale specializovanou literaturu, se kterou 

také velmi vyváženě a kriticky pracuje. Přesné postižení určitých césur v líčení 

problematiky starší literaturou a nepřesvědčivých partií v její argumentaci, orientovalo 

autora při kladení jeho základních otázek, které pak velmi systematicky zpracovává. 

Cílem je zpřesnění analytické charakteristiky díla, přičemž využívá velmi uvážlivě i 

dostupné starší prameny a literárním zmínky týkající se díla. 

Základním krokem, který musel být podkladem veškeré další práce byla úplná a 

dobře strukturovaná dokumentace díla, která byla provedena graficky a fotograficky a 

velmi přehledně adjustována v rukopisu. Tato dokumentace, čítající několik set 

snímků a celou řadu grafických situačních nákresů, je uspořádána dle jednotlivých 

prostorů ve větších kompozičních celcích a dále dle jednotlivých reliéfních polí a 

posléze i dle tematických souvislostí. Obraz, který tato dokumentace o sledovaném 

díle podává je velmi přehledný a svým samotným řazením již podstatně informující. 

V následujícím textu opřeném o tuto dokumentaci provází autor tzv. "revizi hypotéz", 

když se vyjadřuje k základním tvrzením dosavadní literatury a konfrontuje je 

s dokonalým poznáním skutečného stavu díla. V rámci této části práce především 

precizuje ikonografii jednotlivých prostorů, dále charakterizuje přesně užité formální 

prostředky a formuluje některé základní otázky. 

Dospívá k potvrzení datace vzniku díla v létech 1556-1560 a dále i k zdůvodněnému 

konstatování, že práce sama byla započata výzdobou centrálního sálu s ikonografií 

"Zrcadla Ctnosti". Oprávněně poukazuje na to, že tato část výzdoby má poněkud 



jiných rukopis než výzdoba ostatních prostorů a že lze konstatovat určité formální 

vztahy k sochařské výzdobě letohrádku královny Anny, která vznikala v předchozí 

době (str. 167-168). Další pozornost věnuje diplomant otázce italských inspirací 

štukatur ve Hvězdě. Při řešení této problematiky mohl využít římského studijního 

pobytu. Potvrdil starší tezi J. Krčálové, že celková koncepce díla navazovala přímko 

na antická díla a že při jejím vzniku byla kompozice typu "all'antica" nepochybně 

vědomě sledovaná a objednavatelem patrně požadovaná. V dalším textu - na 

základě vlastních nálezů i vztahů zmiňovaných starší literaturou - poukazuje plně 

přesvědčivě na zřejmé inspirační vzory pražského díla a přesně uzavírá: "Výzdoba 

letohrádku Hvězda je evidentním dokladem snahy evokovat starořímský prostor. 

Nejen založením významově širokého spektra antické mytologie, ale i J .. ./ aplikací 

antikizujícího formálního projevu." (str. 176) Dále uvádí i nejvýznamnější antické 

památky, které byly zřejmě přímými inspiračními zdroji pražské realizace (str. 177) a 

potvrzuje tezi, formulovanou již Jarmilou Krčálovou, o formální odlišnosti výzdoby 

Hvězdy a dekoru vatikánských loggií přičemž motivické shody spadají na vrub 

shodných antických inspiračních zdrojů. I problematika inspirací je doprovázena 

znamenitě zpracovanou dokumentací. 

Při řešení autorské otázky srovnává posléze pražské dílo i s významnými českými a 

středoevropskými realizacemi, kterých není mnoho. Jeho závěry ze srovnání štuk 

Španělského sálu v Ambrasu a pražských prací ve Hvězdě lze dát zcela zapravdu 

jeho popření hypotézy autorské souvislosti obou děl vyjádřené kdysi Pavlem 

Preissem. Uvážlivě ukazuje i problematické body ostatních hypotéz autorství, 

vyjádřených jinými badateli a vzhledem k absenci jednoznačně prokazatelných 

řešení ponechává tuto otázku uvážlivě bez odpovědi. Rovněž naznačená srovnání 

k českými a středoevropskými díly jsou doložena obsáhlou dokumentací. 

To, že autor nedospěl k novému návrhu či jednoznačnému potvrzení některé ze 

starších hypotéz autorství štuků ve Hvězdě, lze přispat spíše serioznosti a kritičnosti 

jeho přístupu. Přinesl četná nová poznání (slohově kritická, poznání inspiračních 

východisek, typologická, ikonografická ad.) a dobře načrtl dobře půdorys, na kterém 

bude třeba problematiku dále zkoumat. Text je přínosný a splňuje požadavky, 

kladené na magistickou diplomovou práci. Proto ho jednoznačně 

doporučuji k obhajobě. 
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