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Jana Stejskalová se k tématu své bakalářské práce postavila jistě přínosným 
způsobem, když se na místo pouhé historické a faktografické exkurze 
pokusila o přiblížení toho, co činní české barokní malířství pro nás i dnes tak 
hodnotným. Je tomu tak i díky dobovému pojetí posvátnosti, spojenému s 
hlubokým vhledem umělců do stavů lidské duše i jejich schopnosti vizualizací 
zpřítomnit prožitek pro protireformační katolicismus podstatných 
náboženských výjevů. Pozitivem práce je i zaměření se autorky jen na několik 
podstatných momentů, které můžeme pro české barokní malířství pokládat za 
specifické. Je tomu tak v dílech, jako jsou podstatné výtvory Karla Škréty, 
malby Svatováclavského a Pašijového cyklu, sv. František Borgia 
J.J.Heinsche či manětínský Křest Kristův od Petra Brandla.  
 
Je však poněkud škoda, že za uvedení do tématu českého barokního 
malířství i tvorby jednotlivých autorů autorka často využila teoretickou 
intepretaci, od níž nás dnes dělí nejen řada desetiletí, ale především 
v lecčems dobově nutně konvencionalizované závěry. Míním tím především 
jinak jistě zásadní starší texty Jaromíra Neumanna. Vzhledem k limitům 
daným formátem bakalářské práce však autorka mohla jako základní 
literaturu více využít i aktuálnější a méně akademicky „zastaralé“ zdroje. 
Zatímco v jiných případech moje výtka může být chápána poněkud formálně, 
v případě Pašijového cyklu od Karla Škréty se autorka ignorováním zásadní 
publikace Sylvy Dobalové ochudila o možné poučení se zajímavými podněty i 
při práci na didaktické a praktické části své práce. Vhled, který zmíněná 
publikace dává na dobovou úlohu vizualizace a výtvarných děl v tehdejší 
spirituální praxi, by mohla v lecčems posloužit jak při výtvarně pedagogických 
aktivitách, tak také při autorčině autorské reflexi zmíněného cyklu obrazů. 
Mohla se tak také lépe vyhnout jí samotnou zmíněnému problému s tím, že 
teoretické pozadí pro svou interpretaci posvátnosti našla spíše v novodobém 
myšlení.  
 
Samotné řešení didaktické části práce však přesto působí přesvědčivě. 
Autorka zde pravděpodobně našla použitelný klíč k uvedení dětí do historické 
vizuální kultury a potenciálu, který i dnes člověku přehlcenému současnou 



roztěkanou vizualitou nabízí. Větší námitky mám u výtvarné části práce, kde 
se zjevně nabízel potenciál ve využití pastóznosti uvolněného malířského 
gesta a vrstvení barevných ploch, kterými je Pašijový cyklus příznačný. Přitom 
je zjevné, že práce se štětcem by i samotné autorce svědčila více než využitá 
kresba. Nicméně zaměření se na psychologické momenty a jejich spojení s 
afektivní a morální typologií jednotlivých tváří, je skutečně asi nejlepší cesta 
pro aktuální reflexi zmíněného Škrétova mistrovského díla. Celkově lze ocenit 
provázání jednotlivých částí zmíněné práce a přesvědčivost autorčina 
uvažování, které moc neruší ani slabší stylistika a drobné hrubky.  
  
 
Na závěr přikládám dva dotazy: 
 

1. Můžete zmínit úlohu, kterou mohla hrát vámi zmiňovaná barokní díla 
(především Pašijový cyklus Karla Škréty) vedle oné vám zdůrazněné 
schopnosti oslovit široký lid? Tedy jakou jinou úlohu mohly mít tyto 
vizuální artefakty v dobové náboženské praxi? 
 

2. Našla byste v současné malbě autory, kteří rovněž čerpají svoji 
inspiraci z tradice barokní figurativní malby a jejího narativního a 
emocionálního potenciálu? 

 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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