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Tématem předložené diplomové práce je analýza situace, ve které se nachází vybraná 
skupina památek reprezentující drobnou sakrální architekturu na území okresu Česká Lípa. 
Autorka svou pozornost soustředila  záměrně na soubor barokních kaplí,  které se díky své 
specifické  povaze  ocitají  na  okraji  zájmu  odborné  veřejnosti  nevyjímaje  ani  samotnou 
památkovou  péči.  Jejich  výtvarná  kvalita  není  ve  srovnání  s  těmi  nejvýznamnějšími  díly 
vznikajícími ve stejné době nejen v hlavních uměleckých centrech, ale i v regionu, ve většině 
případů nikterak vysoká. Ba co víc, nejen, že je není možné zařadit mezi hlavní reprezentanty 
daného stylového období, ale nepatří ani mezi díla, v nichž dochází k zlidovění formálních 
řešení  daného  stylu.  S ostatními  drobnými  sakrálními  památkami,  ať  již  máme  na  mysli 
křížky, boží muka, statue i drobnější sloupy a pilíře, spojuje dotčenou skupinu památek ztráta 
jejich hlavního smyslu. Pouze zlomek z nich nadále slouží jako místo pro konání bohoslužeb 
nebo alespoň jako místo  pro vyslovení  modlitby.  Ztráta  původního účelu  těchto  památek 
vedla pochopitelně ke ztrátě zájmu o ně, a to pak neodvratně k jejich postupnému chátrání. 
Narozdíl od ostatních jmenovaných drobných sakrálních památek, se v případě objektů, jež 
jsou předmětem této práce, jedná o díla rozměrnější, tedy i náročnější, z hlediska nákladů na 
případnou opravu a pravidelnou  údržbu těchto  památek,  ale  i  náročnější  z hlediska  jejich 
dokumentace.

Úvodní  část  své  práce  autorka  věnuje  kritickému zhodnocení  dosavadní  soupisové 
činnosti  zejména  té,  jež  byla  provedena  odbornou  veřejností.  Poté  se  zabývá  stručnou 
charakteristikou geografického vývoje daného regionu, který je z velké části, tak jako většina 
okresů,  někdejších samostatných správních celků,  umělým útvarem.  V následující  kapitole 
analyzuje autorka samotnou péči o památkový fond v daném regionu, a to jak z pohledu jeho 
obnovy, tak z pohledu jeho dokumentace. Na závěr této části se zabývá typologií kaplí jako 
specifické  skupiny  drobných  sakrálních  památek  a  stručně  se  věnuje  otázce  jejich 
objednavatelů.

Druhou a podstatnější část práce zaujímá katalog jednotlivých kaplí dochovaných na 
okrese Česká Lípa. Na základě zevrubného popisu a následné formální analýzy dané stavby a 
po  porovnání  stávajícího  stavu  daného  objektu  s historickou  fotodokumentací  přistupuje 
autorka na závěr každého hesla ke zhodnocení stávajícího stavu památky i případné nedávno 
realizované opravy a navrhuje možnosti dalšího postupu pro dosažení optimální stavu daného 
objektu, a to včetně jeho případného dalšího využití.

V úvodní  i  katalogové  části  práce najdeme drobné nepřesnosti  a  místy zkratkovitě 
formulované  závěry,  které  souvisejí  s nedostatečnou  zkušeností  autorky  diplomové  práce 
v oblasti teorie i praxe památkové péče. V katalogové části práce ne vždy autorka vytěžila 
vše,  co je zaznamenáno v přiložené  obrazové dokumentaci.  Je škoda,  že řada zajímavých 
poznatků,  které  autorka  uvedla  v popiskách  k jednotlivým  snímkům,  se  neobjevila 
v samotném textu. Některým nálezům pak také schází náležitá interpretace nebo se v textu 



nachází  v příliš  skryté  podobě  (například  nálezy  týkající  se  kaple  sv.  Eustacha  v obci 
Boreček). Zejména ty architektonicky hodnotnější stavby by si také zasloužily větší pozornost 
při popisu některých detailů, ale i při jejich umělecko-historickém hodnocení a zařazení do 
kontextu dobové tvorby. 

Z hlediska  stylistického  bych  autorce  vytkla  místy  přílišné  rozdrobení  textu  do 
podkapitol, z nichž některé nepřesahují jeden odstavec, což poněkud zhoršuje čitelnost textu a 
dochází  tak  místy  ke  zbytečnému  optickému rozdělení  toku  myšlenek,  jež  ve  skutečnosti 
proudí plynule. To se týká spíše úvodní části textu. Naopak v katalogové části práce je třeba 
vyzdvihnout  logickou stavbu popisů,  věcnost a přehlednost zde uváděných údajů.  Dále je 
třeba ocenit to, že zejména v katalogové části práce je zřejmý metodický přístup autorky při 
dokumentování staveb i při následné analýze a interpretaci zjištěných skutečností.

Autorce  se  podařilo  touto  prací  shromáždit  řadu  velmi  cenných,  dosud 
nezaznamenaných údajů o dané skupině památek  a vytvořit  tak poměrně  ucelený obraz o 
charakteru drobné sakrální architektury tohoto typu v daném regionu. Autorce se podařilo se 
ukázat, že vedle souboru staveb reprezentujících velmi jednoduchý typ sakrální stavby, jejichž 
výtvarné řešení je založeno především na dosažení maximální funkčnosti daného prostoru, 
zde  vznikala  i  díla  výtvarně  ambicióznější  a  dokonce  i  díla,  jejichž  formální  provedení 
v drobném  rozměru  reflektuje  řešení  monumentálních  sakrálních  staveb  od  těch 
nejvýznamnějších autorů daného období. Z tohoto důvodu doufám, že ve zpracovávání této 
tématiky bude autorka pokračovat.

Závěrem lze  konstatovat,  že  na  předložené  diplomové  práci  je  patrné,  že  autorka 
prokázala nejen systematický zájem o dané téma, schopnost pracovat s prameny i odbornou 
literaturou, schopnost provést operativní průzkum dané památky, ale a především schopnost 
samostatného úsudku. Předloženou práci proto plně doporučuji k obhajobě.
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