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Šárka Brychtová, Ikonografický program kazetového stropu ve Zlatém sále Státního zámku 

v Telči 

 

Ačkoliv téma této bakalářské práce jednoznačně mluví o ikonografickém programu stropu 

slavného Zlatého sálu v Telči, autorka této práce je si vědoma od začátku nesplnitelnosti 

tohoto úkolu, a tak si za cíl vytyčila „přiblížit se námětům zobrazených řezeb ve stropní 

výzdobě … a následně proniknout blíže k problematice ikonografického programu“. Práci si 

logicky rozdělila na tři části. V první seznamuje čtenáře s rodinou pánů z Hradce, která na 

telečském zámku žila. Důležitou osobou byl Zachariáš z Hradce, který nechal své sídlo 

přestavět pravděpodobně i pod vlivem zkušeností z cesty do Itálie v roce 1551. Ve druhé části 

práce autorka formálně i námětově popisuje strop Zlatého sálu. Vyrovnala se zde i s předchozí 

literaturou, která již řešila předlohy některých polí na stropě. Ale především si důkladným 

popisem připravila půdu pro nalezení nových grafických předloh a určení některých atributů, 

které následně pomohou k identifikaci figur. Pečlivý popis ji otevřel i pole ke spekulaci nad 

ikonografickým programem, což naznačila ve třetí závěrečné části své práce. Zde se také 

věnovala otázce autorství této výzdoby a nově navrhla některá řešení. Práce je doplněna 

seznamem literatury a kvalitní barevnou obrazovou přílohou. 

 

Šárka Brychtová ve své práci přidala k dosud známým grafickým předlohám další, takže 

z celkového počtu třiceti polí stropu identifikovala dvacet tři figur. Při nových identifikacích 

se nedržela pouze formální podobnosti grafické předlohy s realizovanou řezbou na stropě, ale 

mezi předlohou a realizací nacházela širší souvislosti, z čehož vyplynulo, že autor řezeb na 

stropě v Telči někdy nakládal volně se svými předlohami. (Např. Kadmos, obr. 41 a 42 nebo 

Kekrops, obr. 43 a 44) Takto velký počet identifikací autorku přivedl k pokusu určit 

ikonografický program stropu. Snaží se výjevy na stropě číst z různých stran, proto uvádí, kde 

byl hlavní vchod do sálu a odkud návštěvníci mohli jednotlivá pole pozorovat. Zamýšlí se nad 

pravidelným opakováním mužských a ženských figur. Hypotézu ikonografického programu 

pak založila na idejích, které jsou obsaženy v epigramech emblémů, z nichž byly využity pro 

strop v Telči některé figury. To ji přivedlo k etické dimenzi námětů nástropní výzdoby jako 

„návod na spořádaný a čestný život“. Šárka Brychtová si je však vědoma toho, že je to pouze 

hypotéza. Ve své práci se zabývala též otázkou autorství stropní výzdoby. Protože nejsou 

zachovány žádné dokumenty, z nichž bychom autora mohli odečíst, hledá ho na základě 

analýzy zbytku nápisu na dvou reliéfech, což ji zavádí do německého prostředí, kde znali také 

italsky. Pak zmiňuje zahraniční cesty a kontakty objednavatele Zachariáše z Hradce, které ji 

vedou převážně opět do Německa. S odkazem na expresivní stránku řezeb navrhuje, že 

autorem by mohl být někdo z bavorského prostředí. 

 

Máme tedy před sebou standardní bakalářskou práci. Její autorka se seznámila s dosavadní 

literaturou k danému tématu a důkladně poznala také samotnou památku, které svoje úsilí 

věnuje. Pokusila se i o některá nová řešení problematiky výzdoby stropu ve Zlatém sále 

v Telči, kde je důležité, že našla nové odkazy ke grafickým předlohám. Poněkud v hypotézách 

se pak pohybovala v určování námětové koncepce celé výzdoby a určení jejího autora. Jelikož 

ji skutečně zatím nelze odhalit, i tyto hypotézy mají své oprávnění. 

 

Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím stupněm mezi výborně a velmi dobře. 

 

V Praze 27. ledna 2016 doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, PhD. 


