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Zpracování českého barokního malířství, včetně produkce, která za svůj vznik vděčí malířům 

působícím v Praze, byla zejména v posledních desetiletí věnována nepochybně značná 

badatelská pozornost, jak o tom svědčí řada knižních monografií, výstavních katalogů i 

časopiseckých studií. V rámci tohoto bádání se zájem badatelů ve větší nebo míře soustředil i 

na sledování a postižení životních osudů jednotlivých tvůrců. Nicméně ucelený pohled na 

život a aktivity pražských malířů barokního období dosud chybí a tuto povážlivou lakunu se 

nyní pokouší zaplnit disertační práce, v níž její autor Tomáš Sekyrka navazuje na řadu svých 

dosavadních dílčích příspěvků k tomuto tématu. Ta ovšem nově doplnil dalším cíleným 

průzkumem relevantních archivních pramenů (matriční knihy narozených, oddaných a 

zemřelých, zachovací listy, písemnosti pražských malířských cechů, matriky studentů 

Univerzity Karlovy ad.) a také kritickou revizí starších archivních výzkumů, prováděných od 

19. století, na něž mohl navázat. Výsledkem je práce, jejíž struktura organicky vychází 

z charakteru probírané látky, když v šesti koncisně formulovaných kapitolách přehledně a 

spolehlivě představuje nejen klíčové momenty jak soukromého tak i profesního života umělce 

(narození, svatba, nemoc, smrt, umělecké školení, zapojení do cechovní organizace), ale 

zabývá se také okolnostmi týkajícími se vzniku konkrétního uměleckého díla. V této 

souvislosti autor sleduje především komunikaci s objednavateli či finančním oceněním 

výsledného uměleckého výkonu. Zasloužený důraz klade rovněž na vysledování 

geografického původu malířů, kteří se v Praze mezi léty 1620 až 1780 umělecky uplatnili. A 

konečně zkoumá majetkové poměry a společenské postavení, které si v Praze působící malíři 

díky své umělecké tvorbě, respektive svými sociálními vazbami vydobyli. Výpovědní 

hodnotu svých hojných faktografických zjištění umocnil jednak dobře vybranou obrazovou 

přílohou, jednak připojením přehledných tabulek v textu (seznamy staroměstských, 

novoměstských a malostranských malířů-štolířů z dubna 1693) a zejména v osmi přílohách, 

v nichž jsou shrnuty mj. informace o malířích hospitalizovaných mezi lety 1631–1780 

v nemocnici milosrdných bratří Na Františku, o cenách domů vlastněných malíři a o průměrné 

výši výdělku malířů v jednotlivých městech pražských (Staré Město, Nové Město, Malá 

Strana, Hradčany), shromážděné tereziánským katastrem k roku 1725, nebo statistický 

přehled bydlišť téměř 70 pražských malířů, opět podle jednotlivých měst.  



Nepochybnou předností práce je právě ono značné kvantum dosud neznámých, respektive 

tematicky uceleně podaných údajů k životu vyhlášených pražských malířů, zejména Karla 

Škréta, ale i těch, kteří patří do početné kategorie pozapomenutých nebo zcela neznámých 

tvůrců objevujících se ve sledovaném období na pražské umělecké scéně. K nim pak 

přistupuje ještě množství cenných informací, které podstatným způsobem přispívají 

k obohacení í dosavadního, dosud značně neúplného poznání každodenního života a práce 

pražských malířů v obecné rovině. Na druhé straně ovšem právě tato autorova koncentrace na 

archivní materiál a jeho maximální faktografické vytěžení má za následek, že výsledný text 

jednotlivých kapitol působí dojmem víceméně aditivně řazených zjištěných fakt, jakkoliv 

přínosných, a většinou na úkor hlubší interpretace a zobecnění jejich obsahu. Stejně tak může 

čtenář jinak poutavého, zajímavými poznatky nabitého textu ve větší míře postrádat 

komparaci zjištěné pražské situace s poměry panujícími v jiných centrech českého, případně 

evropského uměleckého života. Jediný náznak tak představuje na s. 158 stručné srovnání 

s jedním z dílčích závěrů, k němuž dospěl anglický kulturní historik Peter Burke ve své práci 

o italské renesanci. Přitom by bylo možné opřít se o spolehlivé závěry řady podobně 

koncipovaných prací, a to jak českých, tak zejména zahraničních autorů – historiků umění a 

kulturních historiků, kteří se zaměřili na vyšetření uměleckého provozu a každodennosti 

umělců. Obdobné problémy, jako předkládaná disertační práce sledovala například v nedávné 

době knižně vydaná disertace brněnského historika umění Tomáše Valeše Příběhy slávy a 

zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na sklonku baroka (Brno 2014). Autor v ní 

na přikladu „provinčního“ Znojma řešil mj. otázky rodinného zázemí, vzdělávání, sociálního 

postavení i života tamních umělců, stejně jako jejich geografický původ, rodinné vazby nebo 

roli žen, kterou hrály v jejich každodenním životě. Právě závěry této knihy se nabízejí jako 

vhodné východisko pro srovnání, zda se situace v centru významu Prahy odlišovala od té 

panující na periferii. A z prací zahraničních autorů bylo možno využít např. práce Alessandra 

Contiho: Der Weg des Künstlers. Vom Handwerker zum Virtuosen (Berlin 1998), kapitolu 

„Rekrutierung und soziale Stellung der Kunstmaler“ Michaela Northa v jeho knize Das 

Goldene Zeitalter. Kunst und Kommerz in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts 

(Köln – Weimar – Wien 2001, s. 60–78) a zejména metodologicky mimořádně podnětné 

knihy Johna Michaela Montiase, sondující rovněž na základě intenzivního a systematického 

archivního průzkumu socio-ekonomické předpoklady tvorby holandských malířů 17. století – 

Artists and Artisans in Delft. A socio-economic Study of the Seventeenth Century (Princeton 

1982) a Vermeer and his Milieu. A Web of Social History (Princeton 1989). Z dílčích studii 

zajímavé srovnání pokud jde o výuku malířů, poskytuje např. studie Ronalda de Jager: 



Meester, leerjongen, leertijd. Een analyse van zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse 

leerlingcontracten van kunstschilders, goud- en zilversmeden (Oud-Holland 104, 1990, s. 69–

111). Ke kategorii umělců, kteří usilovali o tzv. dvorskou svobodu, pak nesporně cenné 

informace poskytuje úvodní studie „Das Hof- und Hofbefreite Handwerk: Geschichte und 

soziales Umfeld“ v podnětné příručce vídeňského archiváře Herberta Haupta: Das Hof- und 

Hofbefreite Handwerk in barocken Wien. Ein Handbuch (Innsbruck – Wien – Bozen 2007), 

nebo k fenoménu dvorních malířů dnes již klasická kniha historika umění Martina Warnkeho: 

Der Hofkünstler, Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers (Köln 19962). 

Pokud jde o případné další drobné bibliografické doplňky, tak v úvodní přehledu autorů (s. 6–

13), kteří svými archivními rešeršemi přispěli k obohacení biogramů mj. i pražských umělců 

by bylo možno zmínit ještě hraběte Františka Josefa ze Šternberka-Manderscheidu, jehož 

doplňky k Dlabačovu slovníku vydal v roce 1913 Paul Bergner (Beiträge und Berichtigungen 

zu Dlabacz-Lexikon böhmischer Künstler, Prag 1913), nebo Otakara Hejnice, který v roce 

1911 ke své studii o Petru Brandlovi připojil také obsáhlý „listář“.  

Pro diskutované topoi o náhodně objevených talentech budoucích velkých umělců na s. 46 lze 

najít rovněž řadu konkrétních příkladů v životopisech českých, respektive středoevropských 

malířů, sepsaných a publikovaných v době velkého „boomu“ tohoto typu literatury ve druhé 

polovině 18. století, např. v Jahnově životopise Antona Kerna, nebo ve slovníkovém hesle 

věnovaném vídeňskému akademickému malíři Felixi Ivo Leicherovi (viz Ignaz de Luca, Das 

gelehrte Österreich, Wien 1778, s. 325–326). 

I když systematický výzkum sledující české studenty na vídeňské akademii prozatím nebyl 

pro období 18. století podniknut (viz s. 61), určitou rámcovou představu o situaci 

v počátečních fázích existence a fungování akademického učiliště mezi léty 1726 až 1753 

poskytuje článek „Die Herkunft der Schüler der Akademie der bildenden Künste“ (Wiener 

Geschichtsblätter 31, 1976, s. 77–79), jehož autor Felix Czeike uvádí, že v tomto období bylo 

na akademii zapsáno celkem 168 studentů z Čech, přičemž z tohoto počtu jich 47 pocházelo 

přímo z Prahy. 

A konečně k některým, v disertaci zmíněným malířům lze uvést novější literaturu; např. 

k Janu Vojtěchu Kratochvílovi a jeho císařskému privilegiu pro práce „auf indianische 

Manier“ na s. 70, pozn. 28 citovanou práci Herberta Haupta, Das Hof- und Hofbefreite 

Handwerk in barocken Wien. Ein Handbuch (Innsbruck – Wien – Bozen 2007, s. 332), k Janu 

Onghersovi na s. 118–119 ještě monografický článek Dalibora Lešovského: Jan Onghers, 

Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 2 – 2008, Studia Historiae Artium 1, 



2012, s. 75–106), nebo ke Kristianovi Lunovi na s. 37, 150 článek Marie Mžykové: Neznámý 

Kristián Luna v moravské sbírce, Umění 31, 1983, s. 173–176. 

 

I přes některé kritické připomínky dílčí povahy je možno posuzovanou disertační práci jako 

celek považovat za zralý a plně přesvědčivý odborný výkon, plně prokazující schopnost 

samostatné tvůrčí práce, který by si po jistém dopracování rozhodně zasluhoval publikování. 

Podle mého přesvědčení i v této podobě rozhodně zcela naplňuje obsahové i formální 

požadavky standardně kladené na disertační práce v oboru dějin umění, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a kladnému přijetí.  
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