Oponentský posudek disertační práce Mgr. Jana Beránka „Vývoj a podoba trojlodního
síňového prostoru sakrální architektury Čech do poloviny 15. století“.
FF UK, Ústav pro dějiny umění
Obecná teorie a dějiny umění a kultury – Dějiny výtvarného umění

Disertační práce je rozdělena do dvou svazků: v prvním svazku (110 stran a obsáhlá
bibliografie) doktorand jednak shrnuje výsledky svého bádání, představené formou katalogu
ve svazku druhém, jednak se vyrovnává s názory na dané téma v literatuře zahraniční a
domácí. Druhý svazek obsahuje vlastní katalog 23 vybraných staveb od konce 12. do
poloviny 15. století a to nejen na území Čech, jak je uvedeno v názvu práce, ale i Moravy,
zastoupené síněmi v Jihlavě, Brně, Kroměříži, Znojmě (schází klíčové trojlodí metropolitního
chrámu v Olomouci, Hlubčice, Osoblaha..).
Jan Beránek svým způsobem navazuje po více jak 60 letech na rozsáhlou, dnes již
pozapomenutou studii Jana Květa z roku 1940, věnující se síňovému prostoru v chrámové
architektuře doby románské a gotické. Nikdo z českých badatelů se od té doby k pokusu o
syntézu výskytu, geneze a významu tohoto prostorového typu v cizině a v našich zemích
neodhodlal, i když se s těmito otázkami musel určitým způsobem vyrovnat každý, kdo se
některým ze síňových řešení u nás zabýval. Očividně ale po 60 letech nazrál čas na návrat k
tomuto tématu, i když v jiném kontextu. Jan Květ především neaspiroval na přehled tohoto
stavebního typu v česko-moravské středověké architektuře, jeho snahou bylo vysvětlit
specifika síně v evropské sakrální architektuře na základě zahraniční literatury. Kriticky se
přitom vyrovnával s tehdejším bádáním (s řadou cenných vlastních postřehů a interpretací
některých zásadních staveb), takže vytvořil velmi dobrý metodický úvod pro uchopení
síňových řešení u nás. K očekávanému pokračování se však již nedostal, jeho specializací se
stala malba a iluminované rukopisy.
Jan Beránek přistoupil k tomuto tématu z opačné strany: nejprve se setkával s typy síní při své
památkářské práci v terénu a sám analyzovaný materiál jej vedl k prohlubujícímu se zájmu o
smysl a fungování této kategorie prostorových typů, což jej logicky dovedlo k nové
zahraniční i domácí literatuře a k nutnosti revize dosavadních názorů. Podobně jako Květ se
v úvodu vyrovnává se samotným pojmenováním trojlodního chrámu o stejné výši hlavní i
bočních lodí a vrací se namísto “haly” k Matějčkovu a Květovu termínu “síň”. Z bohatého
výběru novější literatury se pochopitelně autor zaměřil zejména na literaturu německou, která
se fenoménem “Hallenkirche” zabývá opakovaně od počátku 20. století vzhledem k bohatému
zastoupení studovaného typu v románské, ale zejména v gotické a pozdně gotické
architektuře na území dnešního Německa a Rakouska. S ohledem na metodologický posun v
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medievistice však ani tam není očividná snaha o nějaké nové systematické chronologicky
utříděné zpracování halových/síňových kostelů, jelikož regionální i dobový výskyt určitých
typů v rámci síní je velmi různorodý a vázaný vždy na specifický kontext. Nekonvenční a
kritické přístupy se objevují v rámci dílčích studií, zaměřených na konkrétní stavby či
rozšíření určitého slohového trendu. K uvedené literatuře bych doporučila připojit ještě studii,
zaměřenou na dolnorakouské haly (Markus Thome, Die gerade geschlossene Halle als
Kirchenraum bei Bettelorden und Zisterziensern…in: Bettelorden in Mitteleuropa –
Geschichte, Kunst, Spiritualität, St. Pölten 2008, 406-432).
V české literatuře se poslední dobou objevily nové názory na téma síní v pracích Dalibora
Prixe, které autor vesměs reflektoval. Unikla mu (asi právě proto, že vypustil olomoucký dóm
Bruna ze Schauenburgu) zajímavá práce Mariuse Winzelera o vztahu Olomouce a Míšně a
Horní Lužice (Der St. Wenzelsdom in Olmütz und seine Bedeutung für Meissen und die
Oberlausitz. Bruno von Schauenburg und Bernhard III. von Kamenz als Bauherren und
Mäzene im Umfeld der späten Přemysliden, in: Ondřej Jakubec (ed.), Arcidiecézní muzeum
na Olomouckém hradě: Příspěvky z mezinárodní konference, Olomouc, 20.–22. listopad
2007, Olomouc 2010, s. 155–166).
Autorovo zhodnocení vybraných staveb, jeho nové postřehy a kritické připomínky k
dosavadní literatuře jsou shrnuty za úvodem 1.dílu práce. Výsledky průzkumů staveb,
chronologicky řazených podle pořadí v katalogu, zde autor stručně a s potřebným nadhledem
interpretuje a formuluje také dílčí otázky, které zůstávají otevřeny dalšímu bádání. Právem se
zastavil u pozdně románského stejnolodí premonstrátů v Teplé, kde bude třeba důkladněji
ověřit vazby na Horní Falc a předcházející české řádové chrámy. U stejnolodních síní 13.
století je opět cítit určité vacuum posledních 2-3 desetiletí v domácím bádání, takže analogie
a filiace k durynskému a saskému prostředí nejsou zatím dostatečně přesvědčivě doloženy –
zde zbývá ještě dost komparativních studií, podložených dokumentací.
To platí i o kolegiátním chrámu v Kroměříži, jehož chór a celkový rozvrh osobně vidím
rozhodně v kontextu architektury kolem 1300. Zatímco u mnohých staveb mohl autor využít
kromě vlastního studia i nedávných SHP či publikovaných studií (Jihlava farní kostel, Kolín
n.Labem, Panenský Týnec, Znojmo, Jíčín ad.), u Žatce a sv. Jakuba v Kutné Hoře či v Kolíně
n.L. je znát důvěrná znalost stavby z podrobných vlastních průzkumů (SHP). Sledované
trojlodní síně končí v polovině 14. století, takže hlavní příklady pozdně gotických hal,
navazujících v mnoha případech na předhusitskou tradici, zůstaly stranou. Je to však
pochopitelné s ohledem na rozsah disertace .
II. část práce tvoří katalog, zahrnující 23 hesel, uspořádaných chronologicky, od
premonstrátského chrámu v Teplé po farní kostel v Jičíně. Každé heslo obsahuje základní
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literaturu, přehled hlavních dat ke stavbě (žel bez odkazů na prameny) a stručný popis stavby,
za nímž následuje analytický půdorys, katastrální mapy, ikonografie/veduty, grafiky, kresby/
a fotodokumentace. Analytický půdorys poskytuje zásadní informaci o dějinách stavby,
přesto bych od autora SHP očekávala občas i kresebnou dokumentaci detailů.
Jde tedy o standardní katalogová hesla, která mohou posloužit jako východisko k dalšímu
rozšířenému bádání, samozřejmě v kombinaci s interpretací a polemikou s literaturou, jež jsou
obsaženy v I. části práce.
Vybraných 23 staveb dalo autorovi možnost uchopit různorodé příklady síňových trojlodí v
rozdílných historických souvislostech a vidět je ve vzájemných vazbách, komparativně s
českými i zahraničními příklady. Každá ze staveb ovšem vyžaduje ještě další hlubší
komparace s ohledem na svoji funkci a z ní plynoucí specifický kontext, a je otázkou, zda
opravdu má smysl jít touto cestou k jakési nové kýžené (?) syntéze nebo se raději soustředit
jen na některé signifikantní příklady a ty analyzovat komplexně s přesahem za naše území a s
ambicí dobrat se i určitého výkladu, postaveného na analýze prostoru, forem a stylu včetně
hlediska objednavatelů, uživatelů, místa ve městě či krajině.
Přesto oceňuji tento soubor vybraných síňových staveb, zpracovaný velmi pečlivě, hodnotím
kladně i formulace problémů, které se ke každé ze staveb váží a které se tu nabízejí pro další
bádání.
Navrhuji proto práci k obhajobě.

Klára Benešovská

V Praze, dne 29.8.2014
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