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Tématem předložené bakalářské práce je soubor soch z parku zámku v Lysé nad
Labem, vytvořených na objednávku hraběte Františka Antonína Šporka ve 30. letech
18. století. Tento sochařský soubor dlouhodobě přitahoval pozornost historiků umění, a to
proto, že reprezentuje ikonografický program, který nemá v žádném ze zámeckých parků na
území Čech obdoby, ale také proto, že jeho mimořádně poutavé sochařské provedení
evidentně nese stopy vlivu tvorby Matyáše Bernarda Brauna, a přitom jej zároveň nelze
s tímto géniem českého barokního sochařství přímo spojit. Vedle autorů monografií M. B.
Brauna, E. Pocheho a I. Kořána, se tímto souborem zabývali i O. J. Blažíček, J. Neumann, V.
V. Štech, P. Preiss, ale i E. Bachmann a v poslední době pak P. Bašta nebo G. Šinkorová,
která těmto sochám věnovala svou bakalářskou práci obhájenou úspěšně zcela nedávno na
filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Jana Dörflová se ve své práci zaměřila na hledání odpovědi na klíčovou otázku, kterou
si všichni výše uvedení a mnoho dalších v souvislosti s tímto dílem opakovaně kladli a
opakovaně nenacházeli jednoznačnou odpověď, nebo alespoň odpověď, s níž by nebylo
spojeno víc pochyb než je zdrávo: „Kdo je autorem těchto pozoruhodných soch, jaký byl jeho
vztah k Matyáši Bernardu Braunovi a jaký je tedy vztah tohoto díla k tvorbě M. B. Brauna?“
Cestou k nalezení správných odpovědi se měla stát detailní formální analýza těchto
soch, jejich srovnání s tvorbou Braunova ateliéru i s tvorbou jeho následovníků, zejména pak
tzv. sochaře z Benátek, jenž je v dobových pramenech v souvislosti s realizací těchto soch
zmiňován. Kromě toho se autorka také pustila do rešerše archivních materiálů, zejména
v podobě výpisků regionálních historiků, kteří často vycházeli z dnes již nezvěstných,
nedochovaných nebo momentálně nepřístupných archiválií.
Úvodní část své práce autorka věnovala kromě stručné charakteristiky místa, pro něž
tento soubor vznikl, a osobnosti objednavatele především přehledu a zhodnocení dosavadní
odborné literatury dotýkající se tématu. Další a nejvýznamnější část bakalářské práce pak
představuje katalog jednotlivých soch, kde se autorka soustředila především na vyčerpávající
popis soch a analýzu jejich formálního provedení. Zároveň zde také naznačila možné
spojitosti se sochami vzniklými v dílně M. B. Brauna. Po katalogu soch autorka zařadila
kapitolu shrnující dosavadní poznatky o sochaři či lépe řečeno sochařích z Benátek a kapitoly
věnované atribuci lyského souboru. Významnou součástí práce je i bohatá srovnávací velmi
dobře zpracovaná obrazová dokumentace.
Samotný text bakalářské práce bohužel působí i díky poněkud nešikovně zvolené
struktuře trochu nepřehledně a chaoticky. Místy se také obtížně čte a najdeme zde i překlepy
dotýkající se zejména datace, což pravděpodobně souvisí s nedostatečnou závěrečnou redakcí
textu. Některé části v úvodu práce jsou zase, podle mého názoru, zpracovány příliš
zkratkovitě, nejspíš z toho důvodu, aby práce nebyla příliš dlouhá. Pak je ovšem na zvážení,
zda je do práce vůbec zařadit nebo, zda dané spíše nevčlenit v upravené podobě do úvodu.

Autorce práce bohužel také unikly některé publikace a články, které se daného tématu úzce
dotýkají a které by se měly nepochybně objevit alespoň v seznamu literatury.
Přes vše právě uvedené, je třeba zdůraznit, že se autorce této bakalářské práce podařilo
shromáždit řadu velmi cenných poznatků a že se jí navíc podařilo rozluštit jednu z klíčových
otázek s tímto souborem spojeným. Naprosto přesvědčivým způsobem prokázala, že dotčený
soubor soch v Lysé má svým sochařským provedením nejblíže k tematicky obdobnému
souboru soch ze zámku v Ploskovicích, kde poměrně značnou část výzdoby tamějšího zámku,
podzemní grotty i přilehlého parku vytvořil podle P. Zahradníkem nedávno provedené
archívní rešerše sochař Johann Lang-Dlouhý z Benátek nad Jizerou. Na základě těchto
skutečností pak autorka, podle mého soudu, správně vyvozuje, že autorem lyských soch je
právě Johann Lang-Dlouhý a ne častěji uváděný František Adámek (František Václav
Adámek), který byl nejspíše jeho žákem a spolupracovníkem. Kromě toho autorka připsala
tomuto doposud skutečně velmi málo známému sochaři řadu dalších prací a zároveň ukázala,
že Johann Lang-Dlouhý patřil nejen k žákům a následovníkům M. B. Brauna, ale také k jeho
častým spolupracovníkům, jehož služby, zdá se, Braun využíval opakovaně. Díky tomu tak
měl Johann Lang-Dlouhý možnost sledovat, co nového v této dílně vzniklo a kam směřuje
Braunův osobitý styl. Jeho příběh tak, zdá se, představuje paralelu příběhu sochařů Antonia
Raggiho a Ercole Ferraty, kteří s Gianlorenzem Berninim spolupracovali nejen v době, kdy
zahajovali svou uměleckou kariéru v Římě, ale i v době, kdy již provozovali svůj vlastní
sochařský ateliér s řadou spolupracovníků a žáků a kdy jim jejich věhlas zaručoval dostatek
vlastních zakázek.
Závěrem lze konstatovat, že na předložené bakalářské práci je patrné, že autorka
prokázala nejen systematický zájem o dané téma, schopnost pracovat s prameny i odbornou
literaturou, schopnost provést detailní formální analýzu daného souboru děl, ale a především
schopnost samostatného úsudku. Předloženou práci proto plně doporučuji k obhajobě.
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