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2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Kolegyně Ladilava Zimová se ve svojí diplomové práci nazvané: "Votivním uměním ke
spáse: Pamětní anglická mikro-architektura v období 1300-1450." věnuje mimořádně
zajímavému tématu středověké mikro-architektury ve vybraných částech anglie.
Z památkového fondu v českých zemích bychom k tomuto tématu mohli hledat jisté paralely
snad jen v dílech středověkého zlatnictví, jaká se nám dochovala především z doby vlády
příslušníků dynastie Lucemburků v pokladu metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, či
v širším kontextu středoevropského umění pak díla dochovaná především v pokladnici dómu
v Cáchcách či v pokladnici vídeňského hradu. O to zajímavější je pro nás látka z anglického
prostředí, které je bohužel středoevropskému bádání stále poněkud vzdálené. Snad i proto
kolegyně Zimová zvolila pro svojí práci formu katalogu.
Na tomto místě lze vyslovit uznání nad přesným dodržením formálních pravidel předepsaných
na ÚDKU KTF UK i dobrou jazykovou vybavenost kolegyně. Stejně tak znalost
shromážděného materiálu. Současně je však třeba litovat, že práce zůstává bohužel pouze
v obecné rovině. Autorka se spokojuje pouze se sumarizací předkládané látky, a jejího
představení ve formě katalogu. Jednotlivá hesla - ostatně nijak obsáhlá, však podle našeho
názoru bohužel zcela rezignují na jakýkoliv uměleckohistorický přesah a zahodnocení
uvedených děl. Takový segment práce by měl být u diplomových prací samozřejmostí.
I přes tento politováníhodný fakt je třeba konstatovat, že vzhledem k neprobádanosti daného
tématu v českém prostředí, stejně jako komplikovanosti práce z hlediska jazykového i
geografického odvedla kolegyně Zimová nepochybně veliký kus práce, který je třeba ocenit.
Protože předkládaná diplomová práce splňuje všechny formální náležitosti stanovené na
ÚDKU KTF UK doporučuji ji k obhajobě.
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