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Životní pouť prof. PhDr. Jaromíra Homolky, CSc., která se uzavřela v neděli 28. 5. 2017, 

byla hluboce spjata s milovanými dějinami středověkého umění. Narodil se v roce 1926 na 

Slovensku a vztah k památkám této krásné země našel vyznění v jeho prvních vědeckých 

pracích. Vystudoval obor dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zásad-

ní význam pro formování Homolkova odborného zaměření na středověkou plastiku mělo 

setkání s brněnským historikem umění prof. Albertem Kutalem. 

Své celoživotní odborné působení spojil s Katedrou dějin umění a estetiky Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy (později Ústavem pro dějiny umění), na níž se v roce 1988 

habilitoval. Po roce 1989 se stal vedoucím nově konstituované katedry dějin umění a za 

své nejbližší spolupracovníky si zvolil přední osobnosti oboru. V roce 1990 byl jmenován 

profesorem dějin umění a v letech 1991–1994 zastával funkci děkana filozofické fakulty. 

Po odchodu na zasloužený odpočinek Jaromír Homolka ještě přednášel vybrané kapitoly 

z dějin středověkého umění na Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fa-

kulty Univerzity Karlovy. Během svého dlouhého života působil také v mnoha vědeckých 

grémiích (např. ve Vědecké radě Univerzity Karlovy či v Radě Pražského hradu) a v komi-

sích předních galerijních institucí. Je autorem řady monografií a odborných článků doma 

i v zahraničí. Podílel se na několika evropsky významných výstavních projektech, jako 

např. v roce 1965 na výstavě Jihočeská gotika v Alšově jihočeské galerii, v roce 1978 na 

kolínské výstavě Die Parler und der schöne Stil či v roce 1997 na pražské výstavě Magister 

Theodoricus. Za svoji činnost vědeckou i pedagogickou obdržel významná ocenění, napo-

sledy v roce 2011 Cenu uměleckohistorické společnosti za celoživotní dílo. Avšak hlavně 

vychoval několik generací svých žáků, které ovlivnil svým akcentem na jednotu výtvarné 

formy a duchovního obsahu uměleckého díla a na jeho výtvarnou kvalitu.

Po celý život se pan profesor Jaromír Homolka zabýval krásou uměleckých děl a její 

poznání s citlivostí a zaujetím sobě vlastním zprostředkovával svým studentům i širší ve-

řejnosti. Nyní již patří na Toho, jenž tuto krásu stvořil. Díky Stvořiteli za jeho život a ob-

darování i za to, že jsme mohli být v jeho blízkosti.

Rozloučení s panem prof. PhDr. Jaromírem Homolkou, CSc., 

se bude konat 12. 6. 2017 ve 14.20 v obřadní síni Olšanských hřbitovů 

(hlavní vchod na hřbitovy).


