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Předložená práce si klade za cíl dokumentaci nápisových památek na území bývalého okresu 
Jablonec nad Nisou. Tím je dán i metodický základ práce; autorka se přidržuje standardních a 
prověřených zásad, vytvořených pro ediční řadu Corpus inscriptionum Bohemiae. Vzhledem 
k žádoucí kompatibilitě jednotlivých svazků této řady i ke srovnatelnosti s obdobnými 
epigrafickými edicemi v zahraničí (Die deutschen Inschriften) by experimentování nevedlo ke 
zlepšení. Odlišný je však přístup pokud jde o vymezení zkoumaného materiálu. Vzhledem ke 
skladbě nápisových památek na sledovaném území se autorka rozhodla překročit časovou 
hranici sklonku 18. století, užívanou výše zmíněnou ediční řadou, a posunout horní časovou 
mez až do roku 1918. Tento posun se jeví jako účelný; relativně "mladé" památky se stávají 
předmětem zájmu teprve v poslední době (srov. např. Irena Bukačová-Jiří Pák, Paměť krajiny. 
Soupis drobných památek manětínsko-nečtinského regionu, Mariánská Týnice 2006, některé 
práce K. steina či N. Steinové/Belisové), namnoze nejsou jakkoli evidovány a nebezpečí 
zániku je u nich značné. Časový přehled zpracovaného materiálu ukazuje, že do roku 1800 
vznikla necelá třetina nápisů, do roku 1750 sotva 12%. Zároveň však autorka musela řešit 
problém velkého množství epigraficky stereotypních sepulkrálních nápisů konce 19. a 
počátku 20. století; od těchto textů proto ve své práci odhlíží. V úvodních kapitolách autorka 
seznamuje s edičními zásadami, prameny a literaturou, základními typy epigrafických 
památek a jejich zastoupením v regionu, písmu, jazyku a nositelům nápisů v regionu. 
Pozornost je věnována také tvůrcům nápisových památek - zvonařům, sochařům a 
kameníkům, jejichž díla byla určena pro Jablonecko. Tato část je však poněkud skryta 
v kapitole Nositelé nápisů, obsah práce na ní neodkazuje. K zasazení sledované problematiky 
do širšího kontextu má sloužit kapitola Kulturně historický kontext epigrafického fondu - pod 
tímto názvem se skrývají stručné informace o dějinách jednotlivých lokalit, v nichž se 
památky vyskytují. Jistě lze za užitečné považovat údaje o sakrálních stavbách v místě, o 
některých dalších datech by se dalo diskutovat. Práce však nemá býr příručkou regionálních 
dějin. 

Nejpodstatnější a také nejrozsáhlejší částí práce je samotný katalog nápisů, zachycující 337 
katalogových čísel. Snadnou orientaci v něm podle různých hledisek umožňuje šestnáct 
rejstříků. Nadto je připojen časový přehled, usnadňující rozeznat chronologickou strukturu 
zpracovaného souboru. Obrazová příloha je rozsáhlá a poskytuje dobrou představu. 
Práci lze považovat za obsahově přínosnou, metodicky dobře zpracovanou, a tedy vyhovující 
jako práci rigorózní. 
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