
Posudek bakalářské práce slečny Anežky Holasové  

na téma 

Závišův kříž z Cisterciáckého opatství Vyšší Brod 

 
 

Slečna Anežka Holasová svou práci dopsala a odevzdala 12. června 2016. Jak v úvodu 

prohlásila, zpracovala téma samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Protože 

jsem byl slečně oporou v četnějších konzultacích, vím, že je to pravda.  

Slečna dbala mých rad týkajících se formální úpravy předloženého textu a práci 

nezamořila nadbytečnými odkazy na literaturu, kterou nikdy nečetla. Dokonce text 

formátovala a vypořádala se s úskalími našeho mateřského i odborného jazyka a vůbec 

estetickou stránkou věci.  

Jsem potěšen, že pracovala s novou literaturou svižným způsobem. Protože práce je 

bakalářská, není nutné, aby obsahovala vlastní úsudky a hypotézy. Naopak, slečna dobře 

předvedla, že se vyzná v heuristice. 

Věřím, že za zjevnými kvalitami předložené práce se neskrývá jen zištný formální 

způsob uvažování ale především opravdový nelíčený zájem o téma a touha po hlubších 

znalostech. V tuto chvíli ale není možné jasně říci, zda se slečna vyzná v dané problematice 

hlouběji. Práce je tak dobře napsaná, až získáváme touhu po diskuzi. A to je dobře. Zda nám 

ale slečna Holasová odpoví vlastní interpretací, nevíme.  

Mnohdy se nám stává, že studenti si zvolí náročné téma, ale ještě k němu nedozrají. 

Ano, zvládnou jej, ale co doopravdy vědí, nevíme. Věřím, že když někdo bude při zkouškách 

v „našem oboru“ dějin křesťanského umění se slečnou A. Holasovou rozprávět                                     

o monstrancích, ostensoriích, relikviářích, pektorálech, bursách, ceremoniálních rukavicích,  

pozdně románském způsobu zlatnických prací, technikách filigránu, emailu, niela, cloisonné, 

orientálních arabeskách,  nebo dokonce o hornorýnském nebo sicilském  filigránu vznikne 

poutavá diskuze a nebude žádné trapné mlčení!  

Práce, přesvědčivě pracující s pojmoslovím, názvoslovím, jazykem ikonografie, dějin 

umění a zlatnictví (včetně restaurování) se mi líbila. Slečnu znám jako usměvavou a chytrou                   

i dostatečně ctižádostivou a jdoucí za svým cílem. Proto jí přeji jen to dobré na cestě životem.  

Současně ji prosím a nabádám k hlubšímu zájmu o zvolené téma s ohledem na svou 

budoucí praxi.  

S upřímnou radostí doporučuji práci slečny Anežky Holasové na téma Závišův kříž 

z cisterciáckého opatství Vyšší Brod k obhájení!  

PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 


