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Bakalářská práce A.Šlechrtové je zaměřena na porovnání fleuronée Oseckého lekcionáře 

Arnolda Míšeňského (Osek 76) s Rajhradským žaltářem Alžběty Rejčky (R 355) – tedy jde o 

komparaci dvou odlišných stupňů vývoje jedné z vrstev lineární ornamentiky (z 2. poloviny 

13. a z 1.čtvrtiny 14. století). Výběr právě těchto dvou vývojových fází otevírá značné 

komplikace. Záměrem autorky bylo též typologické vymezení základních motivů fleuronée (s. 

7), shrnutí „dosavadních badatelských poznatků o fleuronée“ a ověření jejich platnosti na 

uvedených dvou příkladech (s. 46). Velmi těžké a složité téma, které v dějinách umění nepatří 

k obecně nejsledovanějším, se autorka pokusila představit čtivým způsobem. Práci též 

doprovází rozsáhlá obrazová příloha. Základní rozvrh práce naznačuje snahu o logické 

utřídění materiálu, pro jehož zpracování se jako nejvhodnější metodické východisko jeví 

způsob uvažování J.Květa, k čemuž se autorka hlásí (s. 7). Nejsem si však jist, zda lákavé 

záměry byly naplněny. 

 

Kromě prohřešků formálních (spíše drobnější povahy) se v práci bohužel vyskytují i některé 

obsahové nejasnosti, chyby a nedodělky. Formální stránce práce ubírají maličkosti svědčící o 

podcenění závěrečných korektur: např. chybné číslování stran obsahu oproti skutečnému 

textu (od 2. kap. dále), občasné rozkolísání formy poznámek (opomenuty versálky příjmení 

autorů – např. pozn. 13, 18, 20, 38, 53, 57, 59, 61, 62), nebo drobné posuny v číslování obr. 

(např. s. 43: v textu sledovány čtyřlisty, ale na příkladu cit. tab. 4/2 je nevidím) a také občasné 

stylistické nejasnosti vzniklé výpadkem slovesa (např. s. 33: 8. řádka) či nešťastnou formulací 

(s. 41: 1.věta). To jsou ale jen marginálie. 

 

Horší jsou prohřešky obsahové. Za prvé, v práci chybí shrnutí literatury k tématu i shrnutí 

literatury k oběma sledovaným rukopisům – náznaky toho druhu v kap. 2.1. (s. 9-10), 3.1. (s. 

22), 3.2. (s. 23) nestačí. Zejména se zdá neuvěřitelné, že se autorka může obejít bez prací F. 

Avrila (minimálně o díle J. Maciho -  z r. 1971) a jeho žáků (pro fleuronée ve Francii 13. a 14. 

století), bez zpracování klíčového východiska fleuronée v cisterciácké produkci 12. století, a 

to v dodnes inspirativní monografii od Y.Zalusky (1989) a na ni navazující řady autorů, 

z nichž část sleduje řádovou cisterciáckou produkci až do 15. století (např. E.Pankoke 1998, 

N.F. Palmer 1999, A.Fleischer 2004), nemluvě o typologii fleuronée od S.Scott-Fleming 

(1989) zaměřené na klíčové modely anglické, severofrancouzské a flanderské kaligrafické 

ornamentiky 13. století. Bohužel, ale chybí i část literatury běžně dostupné v Čechách (např. 

M. Roland a další tituly ve shrnutí viz Kubík 2015).  

Tímto opomenutím vzniká celá řada dalších problémů – přesněji řečeno: některé problémy 

autorka neřeší (neví o nich) a na jiných – neřešitelných se vyčerpává. Obé ale spojuje druhý 

prohřešek obsahový – nedostatečné pochopení metody J. Květa. V logice Květova uvažování 

totiž nejde jen o tabulky jednotlivých motivů (o autorčině skepsi k možnostem a smyslu 

definice dílčích motivů – s. 15, 32 a jejich „zapasování do přehledné tabulky“ – s. 45/46 – 

upřímně pochybuji), ale primárně, výchozím postupem odvozeným od Květova uvažování je 



hledání genese jednotlivých prvků ornamentiky a proměn jejich zřetězení, přičemž právě na 

tomto základě by měla být definována i odpovídající terminologie. A zároveň s tím nesmí být 

opomenuty ani vazby k malované ornamentice a ostatním druhům lineární dekorace, jejichž je 

fleuronée součástí. Vzniklé tabulky mají fungovat jako otevřený systém – určený k dalšímu 

doplňování, pro jehož hodnocení je důležité i hledisko frekvence užívaných motivů a 

konfigurací – sledované v topograficko-chronologickém smyslu. Z neznalosti této premisy a 

z neznalosti novější literatury pak autorka tápe a řeší neřešitelné – např. nahrazením termínu 

„fibrila“ mezinárodně užívaným termínem „bičík“, nebo použitím termínu „akantoid“ pouze 

jako obecně zastřešujícího pojmu by odpadly problémy např. odlišováním akantoidů od 

pupenů (s. 17-18, 35-40) a celá řada souvisejících komplikací (vč. podkategorií fibril – kap. 

3.3.2), které spíše znemožňují exaktnější a smysluplné zmapování sledovaného tvarosloví. Do 

této kategorie patří i „pupencový snop“ (s. 40 – tab. 113/2), který je ve skutečnosti parafrází 

vidlicovitých trsů stvolů malované pozdně románské ornamentiky, přičemž údajný „chaos“ 

vnitřních polí iniciál (s. 41: tab. 4/2) je ve skutečnosti výrazem dobové a vývojově důležité 

tendence k asymetričnosti, jež ale podle autorky prý po r. 1300 mizí – což je nesmysl. Práce 

J.Květa jsou inspirativním východiskem – ne zákonem – důležitý je smysl – intence. Jeho 

skvělou stať z r. 1924 je záhodno považovat za inspirativní východisko – ne mantinely pro 

současné zpracování! Neznalost (ale i) základní literatury (vč. Ch. Jakobi 1991 a O. Pächt 

1967) občas autorku svádí ke hledání komplikací, kde nejsou – např. nezná tapetové vzory 

z malířského repertoáru iluminátorů a obtížně i chybně hodnotí jejich parafráze ve fleuronée 

(s. 41 – tab. 4/2), část z nich považuje za „atypičnosti a anomálie“ (s. 43: tab. 39/5). Podobně 

složitě popisuje a chybně hodnotí běžný  motiv „banderoly“ (někdy nepřesně zv. též 

„lambrekýn“) – viz tab. 60/6, 81/7, kteréžto termíny autorka asi nezná. Stejně si komplikuje 

život složitým vymýšlením terminologie pro nahrazení pojmu „pletenec“ (s. 44: tab. 4/5), jenž 

považuje za „anachronismus“. To je ale unáhlený soud vzhledem k rozvoji pletencových typů 

iniciál ve 14. století. Motiv šrafovaného pozadí vnitřních polí iniciál sice podporuje 

plastičnost fleuronée, ale opět doporučuji brzdit v jeho označení za „anachronismus“ (s. 44: 

tab. 4/3), protože se vyskytuje i ve 14. a 15. století. Žehrání vůči nejednotnosti a 

subjektivnosti terminologie (s. 32) a současné doporučování přístupu v intencích Jiřího Sobka 

(2013), vede autorku k zúžení škály na „množinu 11 základních motivů“ (s. 46), jež 

porovnává, čímž ale právě onu subjektivitu dokonale naplňuje. 

 

Naopak, zcela mimo autorčinu pozornost zůstává repertoár kaligrafické ornamentiky kadelů, 

které se v Oseckém lekcionáři nevyskytují, ale ve skupině rukopisů A.Rejčky naopak 

odkazují k bezprostředně předchozím vzorům v Porýní a zároveň v českých zemích zakládají 

tradici, která kontinuálně pokračovala a ve své „první vlně“ kulminovala ve 2.polovině 

14.století. Jejich repertoár souvisí i s ornamentikou fleuronée. Mimo zorný úhel autorky 

spadají zajímavé variace kaligrafických ornamentů trojdílných vidlicovitých výhonků (tab. 

92/2-3, 93/3, 95/1-2, 106/6), které ilustrují komplikovanost vztahů mezi tvůrci fleuronée, 

autory dessinů i repertoárem ostatních druhů kresebné výzdoby. Tím autorka nemůže hodnotit 

ani složitost symbiózy tradic románského a gotického živloví, ale zároveň ani variace 

odlišností reflexí inspirovaných Západem a Itálií, nadto i s výpovědní hodnotou pro specifika 

dílenská či vývojově chronologická. To ale není (a u bakalářské práce asi ani nemůže být) 

sledováno, ale minimální povědomí o této problematice by mělo být alespoň zaznamenáno i 

v tomto typu práce. Jenže při absenci základní literatury nelze předpokládat využití poznatků 

ani z literatury speciální – takže pasáže o barevnosti fleuronée (s. 13-15) je nutné korigovat 

zejména v případě autorkou nepředpokládaného vývoje frekvence užívání tónů zelených a 

fialových (s. 13-15), bohužel ale s fatálními důsledky pro hodnocení fleuronée sledovaných 

rukopisů. Jde totiž o odhalení zdrojů (Německo nebo jižní Francie), což autorka neregistruje. 

Tvrzení převzaté ze starší literatury, že se lineární ornamentika rozvíjela pouze tam, kde byla 



slabá tradice malby (s. 9) je nesmysl, který by autorka sama odhalila, pokud by se nad tím 

zamyslela. Pouze dílčím terminologickým doplňkem z tohoto hlediska je sousloví „puzzlové 

iniciály“ (s. 12, 24), čímž jsou míněny „intarsované iniciály“ (M.Maniaci 1996). Ale autorce 

též zcela uniká klíčová typologie vývoje kaligrafických iniciál (sledovatelná dle konstrukce 

těl iniciál), která nabaluje i podstatné souvislosti se zdroji typologie fleuronée. V bakalářské 

práci nemusí student problémy spojené se sledovaným materiálem řešit (nebo dokonce 

„vyřešit“), ale měl by o nich vědět – tedy je evidovat, zvláště jde-li o témata zachytitelná 

z dostupné literatury. 

 

Třetím obsahovým problémem jsou matné náznaky syntetizujících úvah autorky. Jednak 

kvůli absenci pokusu porovnat studované motivy s bezprostředně související dobovou 

tvorbou, což chápu při chatrnosti základů, od nichž by se autorka měla odrazit. Tím ale vzniká 

zmatek až nesmyslnost hodnotících pasáží: např. s. 37, ale hlavně s. 36 – tvrzení o srov. „se 

soudobou domácí i zahraniční tvorbou“ – nepodloženo komparacemi nemá smysl. Také 

tvrzení o inspirativních podnětech ze Saska-Durynska, Horních Rakous, Bavor a Slezska visí 

ve vzduchu (s. 45). Ne že by bylo zcela nepravdivé, ale v práci A.Šleichrtové nejsou tyto 

vztahy doloženy. Tím padá jeden z úkolů, který si autorka předsevzala – ověřit platnost 

stávajících „badatelských poznatků o fleuronée“ (s. 46). A za druhé, trapně působí pasáž o 

naléhavosti a možných úkolech studia cisterciáckých rukopisů, když literaturu k tomuto 

tématu autorka nezná (s. 45).  

 

Patří-li k základním úkolům bakalářské práce shrnutí literatury k tématu a její aplikace, dále 

užívání odborné terminologie a také ukázka adekvátního metodického postupu, pak je těžké 

tuto práci hodnotit. Literatura byla shrnuta pouze z části (absentuje i ta dostupná část 

literatury), odborná terminologie je používána z části a též s mnohými omyly a zvolená 

metoda J.Květa nebyla pochopena. Zobecňující tvrzení jsou často mylná a neověřovaná. Na 

druhou stranu jde ale o téma velmi těžké – pro bakalářský stupeň spíše „vražedné“. I při 

chatrnosti základů se autorka snaží postupovat důsledně, ačkoliv si mnohdy neví rady s obřím 

tématem. Navzdory neznalostem též postřehla některé vývojové kvality fleuronée (např. 

pestrost a různorodost repertoáru 2.poloviny 13. století oproti zúžení škály v 1. polovině 

14.století). Rozhodně ji chci podpořit ve studiu u nás nepopulárního tématu, ale do budoucna 

je nutné jej postavit na pevnějších základech. Míře problematičnosti této práce odpovídá 

rozsah tohoto posudku, nicméně přesto doporučuji práci k obhajobě a pokud ji lze obhájit a 

hodnotit – navrhuji známku „dobře“. 

 

 

V Praze, 29. srpna 2016 
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