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Posuzovaná práce je specializovaným epigrafickým katalogem nápisového fondu bývalého 
okresu Jablonec nad Nisou v jeho posledních administrativních hranicích. Kromě nápisů 
dochovaných primárně se práce snaží i o zohlednění nápisů dochovaných sekundárně. 

Chronologický záběr sahá od nejstaršího, sekundárně dochovaného, nápisu (1497) do 1. 
poloviny 20. století. Jedná se o časové ohraničení oproti srovnatelným katalogům velmi 
široké, které s sebou přináší řadu problémů, kvantitou a náročnou "logistikou" studia 
materiálu počínaje a problematičností aplikace "standardní" z medievistického materiálu 
vycházející epigrafické metodiky a nomenklatury na recentní materiál konče. V tomto 
konkrétním případě je chronologické vymezení dáno mizivým dochováním starších nápisů do 
konce 17. století, kvantitu materiálu pak výrazně redukuje vyčlenění sice početných, ale 
nepříliš obsahově i formálně výrazných sepulkrálních památek na nově založených 
novověkých hřbitovech mimo sídlištní aglomerace. Výše uvedený výběr autorky je v daném 
kontextu obhajitelný a umožňuje seznámení se s materiálem epigraficky jinak nepříliš často 
pojednávaným. 

Jádrem práce je chronologicky řazený katalog nápisů, jehož struktura v zásadě sleduje 
osvědčené vzory (Die Deutschen lnschriften a z nich vycházející Corpus inscriptionum 
Bohemiae), což autorce umožňuje soustředění se na vlastní heuristiku a primární interpretaci. 
Zpracování katalogu je možno hodnotit jako kvalitní, a to i přes některé nedůslednosti, 

rezervy v komentářové části i zjevné chyby. Katalog je zpřístupněn dobře zpracovanými 
rejstříky. Obrazovou dokumentaci lze považovat s přihlédnutím k technickým možnostem 
autorky za kvantitativně reprezentativní, kvalita jednotlivých záběrů ovšem nutně kolísá. 

Katalogu je předeslána strukturovaná úvodní část. Po úvodním představení edičních zásad, 
které resumuje již zmíněné cizí vzory, následuje část věnovaná bližšímu pohledu na využitou 
literaturu a prameny. Obecná literatura ke koncepci, metodice a srovnávací faktografii je sice 
pojednána velice stručně na hranici přijatelnosti, správně je však pro další poučení poukázáno 
na oborové bibliografie a bibliografické části standardních oborových prací. Rozsah a obsah 
části k přímým zdrojům pro zpracovávaný fond je dán relativně omezenou regionální 
literaturou a do jistý míry i prameny. Podstatnější je však třetí oddíl úvodu, věnovaný kulturně 
historickému kontextu zpracovaného epigrafického fondu. Správnost velké části regionální 
historické faktografie nemohu kvůli chybějícím znalostem místních reálií hodnotit, kapitola 
jako celek působí seriózně a s ohledem na svou účelovost ve vztahu ke katalogu vyváženě. 
Vysoce kladně je nutné hodnotit provázanost výkladu s vlastním materiálem katalogu. 
Následuje velice stručné vyhodnocení struktury zachyceného fondu ve vztahu ke schématu 
klasifikace epigrafických památek I. Hlaváčka. 

Zvláštní kapitola je věnována vyhodnocení nápisového písma v českém kontextu. Výklad se 
soustřeďuje především na časový horizont užívání jednotlivých písem, jejich vlastní rozbor 
však stojí v pozadí. Rovněž spíše statistickým přehledem je kapitola o jazyku nápisů. Poslední 



částí úvodu je kapitola věnovaná nositelům naplSU. Její na první pohled poněkud 

neproporcionální vnitřní členění je dáno specifickým složením zachyceného nápisového 
fondu, kde výrazně vystupuje drobná "terénní" plastika regionálního významu, ze 
"standardních" skupin pak nápisy zvonové. Jinak profilující sepulkrální plastika je zde, 
vzhledem ke sporému staršímu fondu a vzhledem k výše zmíněnému vyčlenění novověkých 
hřbitovů, poněkud v pozadí. Kompilativní ne vždy zcela vyvážené údaje především o 
obecném kontextu a vývoji jednotlivých nositelů nápisů by jistě snesly menší i větší korekce, 
v mnohém i přepracování. Na straně druhé se jedná o práci, jejíž těžiště spočívá v jiné oblasti. 

Hodnocená práce je cenným zpřístupněním materiálu, který bezpochyby najde aplikované 
uplatnění. Svědčí o tom i zkušenosti s recepcí autorčiny magisterské práce, která se 
zpracováním tohoto materiálu započala. Kromě prezentace epigrafického materiálu přináší i 
jeho primární vyhodnocení a prokazuje schopnost autorky k původnímu výzkumu. 

Facit: Rigorózní práci Mgr. Kočárkové doporučuji k obhájení. 

V Praze 7. listopadu 2007 PhDr. Jiří Roháček, CSc. 
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