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Lenka Kovářová ve své diplomové práci navázala na téma práce bakalářské, kde se zabývala 

opravou a nerealizovanou přestavbou děkanského kostela v Českém Brodě. 

Autorem byl pražský architekt František Mikš. Tvorba tohoto architekta tvořícího zejména na 

počátku 20. století nebyla doposud monograficky zpracována. 

Diplomantka se nejdříve zaměřila na „Osobnost F. Mikše“, podrobněji se zabývala jeho 

asistentským působením v atelieru J. Mockera. Jak přesvědčivě doložila, byla tato doba pro 

Mikšovu další samostatnou činnost po roce 1899 zcela rozhodující. 

Následně autorka sleduje řadu Mikšových sakrálních staveb, kde podrobně dokumentuje 

stavební a historický vývoj. Precizně jsou zpracovány popisy Mikšových plánů včetně 

nerealizovaných variantních řešení. Tyto architektovy představy současně konfrontuje 

s realizovanými pracemi i výsledným stavem sakrálních objektů. V popisech se objevuje řada 

nesporně zajímavých postřehů. 

Následuje poměrně krátký závěr, kde Lenka Kovářová hodnotí osobnost tohoto doposud 

nedostatečně známého a patrně i nedoceněného tvůrce. 

Zde ale dochází k určitým problémům. Autorka nesporně prokázala svoji schopnost 

samostatného bádání, zejména v průzkumech archivních fondů, kde objevila řadu doposud 

nepublikovaných návrhů. Tím ale pokračuje v linii své bakalářské práce, kde se soustředila na 

jedno významné Mikšovo dílo – kostel v Českém Brodě.  

Heuristická část však nenachází potřebnou odezvu v hodnotící kapitole, která je v rámci 

diplomových prací potřebná. Zmíněny jsou odkazy na J. Mockera a jeho výrazový svět. 

Velice důležitá je následující část, kde autorka dokládá Mikšovy citace staveb vzniklých 

v Čechách (zejména v Praze). Bohužel zde neuvádí, že tento zásadní podnět vyšel z diskuse 

v rámci semináře. Richard Biegel zde Mikšův přístup porovnal s wiehlovskou 

„novorenesancí“. Objevil se tak velice zásadní postřeh, který dílo konkrétního tvůrce zasazuje 

do širších uměleckých tendencí v období samotného konce historizujících slohů. Tento 



„národní aspekt“ skutečně vytváří protipól Wiehlově tvorbě, která se tak dostává ze svého 

dosavadního osamocení do obecnějšího, dobově podmíněného prostřední. Akcentovány jsou 

tedy nově nacionální prvky v tvorbě nejen neorenesanční, ale i neogotické. Možností 

rozvinout necitovaný Bieglův postřeh však nebylo využito.  

Autorka sice zmínila formou prostého výčtu některé prvky odkazující na tento nacionálně 

podbarvený přístup, k jejich podrobnějšímu rozboru ale již nedošlo. Mimo hlubší pochopení 

citovaných prvků mi zde mi chybí zejména podrobnější analýza výrazově velice výmluvného 

holešovického chrámu sv. Antonína Paduánského.  

Následné části závěru se věnují Mikšově stavební praxi odkazující opět poměrně obecně na 

Mockerovu osobnost.  

V práci proto postrádám skutečný závěr charakterizující a plastičtěji zachycující Mikšovu 

nesporně zajímavou tvorbu v širším výtvarném kontextu. Rovněž vztahy k dobovým teoriím 

jsou řešeny formou jednoduchých odkazů, bez hlubšího rozkrytí složitých dobových tendencí.  

V práci diplomantkou shromážděná cenná fakta proto postrádají potřebnou syntézu, která by 

měla být neoddělitelnou součástí každé diplomové práce. 

Jak již bylo řečeno, ocenit je nutno badatelskou práci, což dokládá i velice kvalitní a obsahově 

neobyčejně zajímavá obrazová a plánová příloha. Kladně hodnotit je třeba i práci s dobovými 

periodiky.  

Takto dobře připravený i prezentovaný materiál však bohužel nenašel příslušnou odezvu 

v závěrečné části práce, která tak bohužel zůstala někde na polovině cesty. 

 

Práci doporučuji k obhajobě se známkou velmi dobře až dobře. 

 

V Praze, červen 2018                        Ing. Petr Macek, Ph.D. 


