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Oponentský posudek disertační práce 

 

Tomáš Sekyrka: Život pražských malířů v 17. a 18. století 

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha 2016 

 

 

Předložená disertace se co do tématu vymyká obvyklé produkci doktorských prací z dějin 

umění, neboť jejím předmětem je umělec chápaný nikoliv jako tvůrčí osobnost, nýbrž jako 

historická osoba nahlížená ve světle pramenů každodennosti. Toto konstatování na úvod 

nechce vyznít jako výtka, nýbrž chce ukázat oborové rozmezí, ve kterém je práce zakotvena, a 

je pak na oponentovi posoudit nejenom odvedenou heuristickou práci, ale i její propojení 

s aktuálním diskursem a metodologií oboru dějin umění.  

Disertaci uvozuje kapitola Úvod, v níž Tomáš Sekyrka zevrubně seznamuje se stavem 

bádání. Jím podaný přehled dějezpytného bádání o barokních malířích v Praze začíná 

obligátní zmínkou o J. Q. Jahnovi a B. J. Dlabacžovi, pokračuje přes archiváře a první školené 

historiky umění z přelomu 19. a 20. století, kteří publikovali řadu zásadních, dodnes 

citovaných či dnes již ztracených archiválií (B. Matějka, R. Kuchynka, K. V. Herain, A. 

Podlaha, P. Bergner). Druhou vlnu soustavného zájmu o prameny k pražským barokním 

umělcům autor registruje kolem poloviny 20. století, z níž vynikají zejména práce O. J. 

Blažíčka a rozmanité anekdoty nekriticky excerpované z archiválií A. Novotným a C. 

Merhoutem. Následovaly badatelské generace, pro které se archivní studium stalo základní 

metodou vědecké práce (zejm. M. Vilímková, L. Machytka, Z. Hojda). Závěrem je 

představena i současná situace, kdy kritické edice pramenů k dějinám umění raného novověku 

zpracovávají erudovaní specialisté, ať historici umění (L. Slavíček), či archiváři (M. Halata, 

R. Tibitanzlová-Heisslerová).  

Takovým přehledem jsou parametry úvodního textu do problematiky jistě splněny, 

přesto bych ocenil širší metodologický záběr, a to i navzdory faktu, že disertace sleduje úzce 

teritoriálně vymezené téma. Ostatně defendent v rámci zvolené časové periody 17. a 18. 

století neřeší nastolené tematické okruhy soustavně a vyčerpávajícím způsobem, ale spíše 

panoramaticky, tedy formou vybraných případů. Tím spíše by měl patřičný metodologický 

rámec pro takto zvolený postup smysl. Za inspirací přitom netřeba chodit daleko – sociální 

dějiny umělce jsou v současnosti intenzivně promýšleny zejména v brněnském Semináři dějin 

umění (P. Suchánek, T. Valeš); také chybí alespoň náznak reflexe takto vedeného výzkumu 

v zahraničí. Za příklad by stačilo vzít projekt ARTIFEX, zaštítěný Ústavem dějin umění 
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trevírské univerzity (prof. Andreas Tacke), pod jehož hlavičkou vyšla v posledních letech 

řada specializovaných sborníků, pro italské prostředí lze použít monografii Richarda E. 

Speara a Philippa Sohma Painting for Profit. The Economic Lives of Seventeenth-century 

Italian Painters (New Haven 2010) a pro Nizozemí například publikovanou disertaci Caprice 

Jakumeit-Pietschmannové Künstlerkonkurrenz in Antwerpen zu Beginn des 17. Jahrhunderts. 

Janssen, Jordaens & Rubens (Weimar 2009). Jen na okraj poznamenávám, že na s. 9 a 11 

v poznámkovém aparátu autor zapomněl odstranit noticky „DOPLŇ“, resp. doplnit literaturu.  

První kapitola seznamuje s rodinnými a sociálními poměry pražských umělců. 

Východiskem k tomu jsou autorovi prosopografické rešerše prováděné ve farních matrikách. 

Je třeba ocenit soustavnější sledování účasti Karla Škréty a jeho manželky na křtech a 

svatbách obyvatel pražských měst a z toho vyvozené závěry o kontaktech, pozvolném 

kariérním vzestupu a společenské prestiži malíře. Lze se připojit k autorově poznámce na s. 

23, že jím provedená sonda do pražských matrik zdaleka nevyčerpává potenciál, který tento 

typ pramene skýtá, a sám dodávám, že bylo by v budoucnu nadmíru záslužným činem (byť 

nepochybně náročným) provést systematický průzkum všech matrik za účelem vytvoření 

kompletní databáze umělců působících v Praze v 17. a 18. století. Velmi užitečným zdrojem 

informací o původu malířů, se kterým defendent pracuje, jsou také křestní, zachovací a 

zhostné listy pražských malířů, a to zvláště dosud málo vytěžená série takových dokumentů 

v Archivu hl. m. Prahy. Díky nim je možné podat zobecňující závěry o původu malířů, 

respektive dovozovat dobové trendy (např. migrační periody v průběhu 17. a 18. stol.). 

Pěkným exkursem k dřívější edici P. Bergnera seznamu přijatých malířů do nemocnice 

milosrdných bratří na Starém Městě jsou kvitance vystavené představenými kláštera 

milosrdných bratří na Starém Městě malířskému cechu za ošetřování malířů z Archivu NG.  

Druhá kapitola přináší pohled do učednické a vandrovní praxe v 17. a 18. století. 

Právě zde by se vyplatilo zobecňující formulace o situaci v Praze podrobit komparaci 

s podmínkami v jiných uměleckých centrech zaalpské Evropy. Třetí kapitola se poněkud 

v rozporu se svým názvem více soustředí na sledování činnosti malířů mimo cechovní 

struktury. Velmi záslužné je publikování seznamů štolujících malířů v jednotlivých pražských 

městech, které byly vypracovány místně příslušnými cechy v roce 1693. Bylo by nicméně 

žádoucí (ideálně v příloze na konci disertace) provést kritický přepis kompletního znění 

těchto dokumentů, aby se kritický čtenář nemusel spoléhat pouze na autorův překlad 

z němčiny, respektive nemusel pouze z doprovodných fotografií dokumentů číst znění jejich 

záhlaví a zápatí. Pro úplnost připomínám, že v jinak poctivě podaném přehledu způsobů 



3 
 

provozování malířského umění mimo cechy není vzpomenuta existence řádových umělců, 

kteří pracovali za zdmi klášterů. 

Velmi poučná je čtvrtá kapitola, věnovaná ekonomickým aspektům malířské tvorby, 

byť i v tomto případě by dobrým východiskem k autorovým postřehům a zvolené metodě byla 

znalost speciální literatury, zejména té z německojazyčné oblasti. Těžištěm textu je pramenně 

dobře doložená tvorba K. Škréty, zvoleny jsou i příklady jiných malířů. Za zcela nepatřičný 

pokládám pasus o malovaných domovních znameních, který má povahu tematicky zvláštního 

exkurzu, a proto mu náleží místo v podobě zvláštního dodatku na konci celé disertace.  

Za nejpřínosnější část celé práce pokládám pátou kapitolu věnovanou majetkovým 

poměrům a společenskému statusu pražských malířů. Defendent upozorňuje 

na prosopografické údaje obsažené v Berní rule z roku 1653 (byť její informační hodnotu dle 

mého názoru neoprávněně podceňuje) a soustředí se dále na formuláře Tereziánského katastru 

(1725-1726). Je však třeba dát defendentovi za pravdu, že právě druhý zmíněný pramen je 

z hlediska sociálních dějin umělce zcela unikátním pramenem, a to nejenom kvůli množství 

statistických dat, ale i skutečnosti, že vznikl v období vrcholící umělecké konjunktury 

v Praze. S formuláři sice již v minulosti soustavněji pracoval B. Matějka (1897), defendent ale 

provedl kritickou revizi jím uveřejněných poznatků a navíc vytvořil nesmírně zajímavý 

statistický přehled o majetkovém zajištění a koncentraci malířů v jednotlivých pražských 

městech, resp. v jednotlivých městských zónách, způsobu jejich bydlení (vlastní dům, 

pronajímané byty). Z formulářů vyplývají i mnohdy překvapivé informace, jako je nízký 

počet tovaryšů, velké rozpětí výše příjmů a z toho odvozená široká společenská stratigrafie 

malířské komunity.  

Výše uvedené výhrady, ke kterým mě vedla svěřená role oponenta, nijak nesnižují 

celkově příznivý dojem z předložené práce a odvedený badatelský výkon. Defendent 

v dostatečné míře prokázal schopnost pracovat kriticky s prameny a interpretace a práci proto 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 26. července 2016 

        PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.  


