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Obsáhlá práce si  zvolila  jako téma opomíjenou skupinu památek  – drobných 

kaplí.  Již  jejich  název,  typologie  a  zejména  přiřazení  k tzv.  „vysoké“  a  naopak  „lidové“ 

architektuře v sobě skrývá řadu doposud neřešených rozporů, které jsou dobře posány.

Zásluhou této práce je právě otevření řady problémů,  na které bude ale třeba 

odpovědi ještě dále nacházet.

Autorka  nejdříve  charakterizuje  danou  skupinu  památek,  následně  precisně 

určuje oblast zájmu – region Českolipska.

Za nevětší přínos považuji zpracování podrobného katalogu vybraných objektů. 

Jednotlivé položky a jejich struktura je vzorová.  Postrádám zde ale podrobnější  umělecko 

historické hodnocení a zařazení do tolik potřebného dobového kontextu. V úvodu jsou sice 

zmíněny  stavby,  které  by  mohly  sledovanou  skupinu  ovlivňovat,  to  se  ale  v hodnotících 

odstavcích  katalogu  objevuje  jen  částečně  (správný  je  patrně  odkaz  na  vlivy  staveb 

roudnického  stavitele  Columbaniho,  rozhodující  ale  bude  patrně  vliv  děčínského  Kosce, 

s nímž bych spojoval sloupskou kapli).

Určitý problém přináší výběr objektů.  Pokud vycházíme pouze z vymezeného 

regionu, lze s ním plně souhlasit. Pokud se ale podíváme na některá kritéria, pak určité stavby 

z kontextu  vypadávají.  Kaple  v Častolovicích  dle  mého  mínění  neobsahuje  žádné  stopy 

barokního  tvarosloví.  Kaple  ve  Sloupu  je  závěrečnou  fází  pozoruhodného  urbanistického 

souboru. Návaznosti na zámek odpovídá rovněž její daleko kvalitnější architektura, která se 

sama může stát inspirací pro okolí. Totéž platí o kapel sv. Eustacha, stavěné zcela plánovitě 

v rámci rozlehlé urbanizované krajiny na okraji velkého loveckého revíru na panství Anny 

Marie Františky, velkovévodkyně Toskánské (totéž do jisté míry platí i o kapli Božího hrobu 



nad Mařenicemi).  I  když  stavba  rozhodně  nedosahuje  špičkových  kvalit,  je  dokladem 

šlechtické reprezentace – dokladem umělecky možná problematického (nutno si ale uvědomit, 

že  základní  složkou zde  nebyla  architektura,  ale  iluzivní  malba,  což  je  v našem prostředí 

obecně spíše ojedinělý prvek) - ale přece jen zásahu „shora“, který se může stát předmětem 

zájmu místních. 

Právě stykem s takovýmito objekty se následovně formovala podoba skutečně 

lokálních vesnických drobných objektů, které v práci početně logicky převažují (výborným 

dokladem je např. „zlidovělá“ kaple v Raném). Otázka stylových hranic však zůstane vždy do 

jisté míry spekulativní, podmíněná osobním postojem a prožitkem.

 Závěrečná  kapitola  se  věnuje  již  výhradně  památkové  problematice,  kterou 

autorka  bravurně  zvládá.  Nejsou zde  opomenuty  žádné významné  aspekty  (dokumentace, 

vyhodnocení,  vedení  oprav,  diskuse  s majiteli  a  zejména   skupinami  zájemců  -  od  téměř 

profesionálních sdružení až po někdy nebezpečné snahy „nadšenců“). Opět mi zde ale chybí 

uměleckohistorická  složka.  Autorka  shromáždila  obdivuhodné  množství  různorodého 

materiálu, který by si ale zasloužil utřídit. Na řadě jednotlivých poznatků a cenných postřehů 

je patrné, že je toho diplomantka schopna. Je jen škoda, že tato možnost nebyla zcela využita.

Pokud  ale  práci  posuzujeme  z pohledu  zadání  zaměřeného  právě  na  otázky 

památkové péče, pak byl úkol nesporně splněn.

Kvalitní  práci  obsahující  precizní  dokumentační  složku  doporučuji 

k obhajobě.
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