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Autorka se jistě s velkým úsilím pustila do napsání této diplomové práce, 

která má jednoduchý název o to širší záběr. Pod názvem Buquoyské sklárny se 

skrývá historie jednoho z nejznámějších sklářských krajů v Čechách - tzn. 

skláren v lokalitě jižních Čech - Novohradských horách, které byly jednou 

z nejdůležitějších produkčních oblastí skla a skleněných výrobků v českých 

zemích. 

Práce obsahuje stručný úvod a závěr, je strukturovaná do 4 větších kapitol 

s logickou návazností. V první kapitole je představena historie sklářství 

v českých zemích, od počátečních období až do konce 19. století. Své poznatky 

k dějinám sklářství v Čechách autorka čerpala především z rozsáhlé publikace 

Olgy Drahotové, Jitky Lněničkové a Vlastimila Vondrušky. Jedná se o souhrnný 

nástin dějin sklářství, v němž byly postihnuty podstatné okolnosti vývoje a 

vyjmenovány hlavní výrobní sortiment skláren v Čechách včetně kulturních 

prvků, které měly na sklářskou výrobu vliv. 

Obsahem druhé kapitoly je stručným pohledem na dějiny buquoyského 

rodu a životní osudy jednotlivých nositelů tohoto jména. Na jedenácti stranách 

nás autorka seznámila s původem Buquoyů, příchodem tohoto rodu do Čech i 

jejich osudy v období od 17. století do 20. století. 

V kapitole třetí se autorka zaměřila na dějiny sklářství na Novohradsku. 

Jedná se o analýzu historického vývoje sklářství v tomto regionu se zaměřením 

na období 17. - 19. století. tzn. na etapu nejzajímavější v existenci 

novohradských skláren. Podkladem je literatura ať již jde o práce Lněničkové, 

Buquoye, Adlera, či Štiesse a řady dalších autorů. 

Nejobsáhlejší kapitolou je přehled novohradských skláren, kde autorka na 

34 stranách dokumentuje historii jednotlivých skláren v této oblasti, od jejich 

vzniku až do jejich zániku. Poslední sklárna v této oblasti byla vyhasnuta na 
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počátku 20. století. Podrobně na podkladě literatury jsou zde přiblíženy osudy 

jednotlivých skláren a jejich majitelů. Závěr kapitoly doplňuje recept na výrobu 

černého hyalitu, prestižního sklářského materiálu svého období. 

Celkový rozsah práce činí 114 stran, z čehož je 85 stran textu, včetně 

anglického abstraktu. Vhodně je diplomová práce ve svém závěru doplněna 

v rozsahu 28 stran kvalitním obrazovým materiálem. 

Autorka se studia tématu jistě zhostila s velkou odvahou, jak ale sama 

v závěru konstatuje "Sklárny v Novohradských horách by si jistě zasloužily 

důkladnější zpracování vycházející ze studia dochovaných archivních pramenů", 

což doplňuje slovy: "Tato práce je jen stručným přehledem". 

Tuto práci by proto bylo dobré brát jako výzvu pro další podrobnější 

studium sklářství v jižních Čechách. Zároveň navrhuji aby byla diplomová práce 

Blanky Vojtěchové přijata k obhajobě. 
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