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Diplomová práce Lenky Kovářové logicky navazuje na její práci bakalářskou, v níž se 

podrobně věnovala neogotické restauraci kostela sv. Gotharda v Českém Brodě. Impulsem pro 

zpracování práce byla skutečnost, že o autorovi přestavby, Františku Mikšovi, dosud chyběla 

ucelená monografie, která by jednotlivé stavby pomohla vřadit do širšího kontextu jeho díla a 

doby. Zúžení na sakrální architekturu pak bylo logické jak z hlediska tématu, tak ohledně 

nezpracovaného množství archivního materiálu. 

Práce je členěna přehledně a logicky. Po úvodní partii, která stručně nastiňuje osudy 

architekta, jsou postupně probírány jednotlivé sakrální stavby, na nichž je jeho účast doložena. 

Text jednotlivých hesel je založen zejména na podrobném výčtu historických dat a popisu 

dochovaných plánů. Práce je zakončena stručným závěrem. 

Pojednat život a dílo tvůrce, jehož historizující tvorba spadá do období názorových 

turbulencí a protikladů, je výzva náročná, avšak zároveň mimořádně svůdná. Je zřejmé, že 

tvorbu tohoto období nelze nahlížet ze stejného úhlu, jakým by byla hodnocena práce architektů 

z „vrcholného“ období historismu, kdy byl výtvarný jazyk minulosti obecně sdíleným a 

neproblematickým východiskem pro veškerou soudobou tvoru. V období, o kterém práce 

pojednává, se pozice historismu komplikovala a problematizovala nejen ve vztahu k vlastním 

památkám, u nichž se pod tlakem soudobých památkových přístupů čím dál více ctila pluralita 

historických vrstev i autenticita dochovaných staveb, ale také – a zejména – v konfrontaci 

s dobově nastupujícími architektonickými proudy. Do hry navíc vstupuje Mikšova zvláštní 

pozice jakožto spolupracovníka, následovníka a v mnohém zjevně i epigona nejvýznamnější 

postavy novogotické architektury v Čechách, což opět dává jeho tvorbě specifický a 

komplikovaný charakter.  

To vše je pro každého badatele výzvou, jejíž naplnění může z analýzy sakrální tvorby 

jednoho tvůrce učinit téma, které by mohlo být velmi zajímavým klíčem k pochopení 

komplikované dobové situace z pohledu tvůrce, jehož historizující architektura odolávala 

dobovým bouřím s podivuhodnou neústupností a stálostí. Je opravdu škoda, že autorka většinu 

těchto badatelských výzev oslyšela. Práce, založená na shromáždění historických dat a popisu 

plánů, může být jistě dobrým východiskem pro další stupně uměnovědného bádání, které 

z přehledového soupisu učiní skutečnou syntetickou práci. Tento krok však bohužel autorka 

neučinila. Jednotlivé stavby jsou řazeny za sebe bez kladení výraznějších kritických otázek 

nebo hlubšího vnitřního provázání výkladu. Stejným způsobem jsou představena jak díla, která 

Mikš převzal a dokončil po Josefu Mockerovi (přičemž vztah Mikše k Mockerovi je analyzován 

jen velmi málo nebo vůbec), tak jeho vlastní tvorba, která by měla být rozhodujícím klíčem 

k pochopení jeho vlastního autorského přístupu. Práce sice někdy odkazuje na dílčí inspirace 

jednotlivých motivů, avšak i to zůstává v rovině pouhého konstatování bez snahy věc hlouběji 

analyzovat a pochopit. Stejně jako není podobněji analyzován Mikšův vztah k Mockerovi, tak 

zároveň chybí jeho porovnání s Kamilem Hlibertem, který se stal novým katedrálním 

stavitelem a v jistém smyslu jeho největším konkurentem. Rozdílnost jejich přístupů je přitom 

zjevná a názorná: právě ona by tak mohla být prvním krokem na cestě k zařazení Mikše do 

širšího rámce, který byl zmíněn v úvodu. 



V nedlouhém závěru autorka rekapituluje zjištěné architektonické analogie a citace, 

z nichž mimo jiné vyvozuje snahu o „národní příslušnost“ Mikšovy tvorby, kterou srovnává 

s Wiehlovou českou novorenesancí. Jsem rád, se tím autorka ztotožnila s tezí, kterou jsem 

přednesl v rozpravě nad jejím referátem v magisterském semináři. Je nicméně škoda, že se ji 

nepokusila dále rozpracovat, potvrdit, nebo vyvrátit: i to by totiž mohlo být možným klíčem 

k pochopení a interpretaci Mikšovy pozice v kontextu dobové architektury. 

Z hlediska archivního průzkumu a popisu plánů je práce zpracována podrobně a 

svědomitě, díky čemuž přináší řadu nových či upřesňujících zjištění. Interpretace a syntetický 

pohled na problematiku však bohužel zůstávají poměrně daleko za nároky, kladenými na 

magisterskou práci.  Práci doporučuji k obhajobě, v hodnocení váhám mezi velmi dobře a dobře 

s tím, že o finální známce by měl rozhodnout průběh vlastní obhajoby. 

 

 

V Praze, dne 13. 6. 2018. 

 

 

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. 

 

 


