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Kateřina Průšová: Kniha jako klenot. Frankoflámské knihy hodinek z pražského Klementina 

Autorka práce si předsevzala úkol zpracovat první souborný uměleckohistorický katalog 

frankoflámských knih hodinek ze sbírek Národní  knihovny  v Praze. Jde o šest rukopisů 

Hodinek . Již s vymezením práce mám tak trochu problém, neboť je nepsanou zásadou, že 

doktorská práce by neměla být založena z větší části na katalogu, což v tomto případě 

bohužel je. Jak v úvodu K.Průšová píše jako metodu přístupu k materiálu zvolila formální a 

stylovou analýzu, jejíž  výsledkem jsou atribuce jednotlivým mistrům a dílnám. Zvláštní 

pozornost zaměřila autorka  práce na hodinky určené pro ženy, které se samozřejmě liší od 

hodinek pro „osoby mužské“, akcentem na mariánskou úctu“ výběrem světců a povahou 

modliteb. 

Práce je dobře strukturována.  Kapitolu Shrnutí literatury považuji  za nedostatečnou, 

odpovídá svým rozsahem tak bakalářské právi. Postrádám zde odkazy na  klasické práce od 

M. Meisse  a… . Chybí mi také literatura věnovaná umění a kultuře 15. století ve Francii 

(např. katalog…. U Dogaerovy publikace autorka neuvádí přesnou citaci.  

V kapitola Původ, uspořádání a ikonografie knih hodinek K. Průšová prokázala dobrou 

orientaci v problematice. Postrádám zde však hlubší analýzu knih hodinek po obsahové 

stránce a také rozdíl mezi hodinkami pro duchovní a světské osoby. Chybí mi  také určitý 

„kulturní kontext“, jako například to. že na četných frankovlámských portrétech (viz např. 

přehled raně nizozemské malby od Panofského)se objevují četné  světské osoby s knihami  

hodinek v ruce.  

 Za velmi selektivní považuji literaturu uvedenou v poznámkách  v kapitole Vévodové 

burgundští a flámská iluminace. Postrádám zde alespoň nástin vývoje výtvarného umění v 

této oblasti a zasazení  knižní malby do jeho kontextu, jde přeci o práci disertační, která by 

měla mít určitý přesah. 

Nejpřínosnější, a také nejrozsáhlejší částí celé práce je katalog (od. S. 35) rukopisů. Zde 

autorka práce projevila dobrou schopnost stylové a srovnávací analýzy i dobrou znalost 

ikonografie.  Je zde patrné solidní školení v semináři paní dr. Hany Hlaváčkové. S atribucemi 

iluminací  uvedeným mistrům lze souhlasit. 

Za odborně podnětnou považuji také „genderově“  podbarvené  kapitoly Význam knih 

hodinek pro renesanční ženu a výchovu dětí a Ženy iluminátorky.  Ale i zde postrádám 

literaturu věnovanou úloze ženy ve středověku a renesanci (např. práce J. Hamburgera či A. 

Mazzocca). 

V závěru pak Kateřina Průšová přehledně shrnuje výsledky svého bádání . 

  



Poznámky:  

s. 14 – nespojoval bych vznik rukopisů hodinek snástupem humanismu 

s. 23 – lépe než Aix-la-Chapelle – české Cáchy, či německé Aachen 

s. 16- U Přebohatých hodinek vévody z Berry postrádám odkaz na uložení a na bohatou 

literaturu 

s. 25 – Zcela nejednotně přistupuje autorka k překladům jmen  a přídomků u aristokratů 

z frankoflámské oblasti (viz např. Anne de Bretagne a Markéta Burgundská) 

s. 25-26 –U  kapitoly Iluminace, 1. Fáze postrádám odkazy na literaturu. 

s. 30 – pozn. 25, chybí mi přesný odkaz na literaturu. 

s. 33 – proč Norimberský obchodník s velkým N, proč Burgundský stát (nešlo přeci o 

stát????) s vekým B.    

s. 123- V případě Pseudo – Matouše a Tomáše, jde také o protoevangelia , nikoliv o evangelia 

, jak uvádí autorka práce. 

- Trinubium sv. Anny je legendické, oficiální církev ho nikdy nepřijala jako kánonické. 

s. 132 – u cittovaných autorů M. Meisse,  Bocaccia a Plinia postrádám odkazy. 

s. 133- Františkánské muzeum- nutno velké F. 

 

 

Přdložená doktorská práce má řadu nedostaku (rozsah na hranici únosnosti, převládající 

katalog, absence literatury, nedostatečně propracované úvodní kapitoly….) a zvážim-li je 

s pozitivy (katalog rukopisů, závěrečné kapitoly), pak jen s velkými rozpaky mohu doporučit 

práci k obhájení. Velmi bude záviset na obhajobě samotné.  

 

Dne 25. srpna 2016                                                               Prof. PhDr. Ing. Jan Royt. PhD., DSc. 


