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Autorka  si  zvolila  jako  téma  zhodnocení  kostela  v Karlíně,  který  je  jedním 

z významných dobových příspěvků k diskusi o podobě sakrální architektury.

 Po uvedení základních informací o urbanistickém vývoji této městské části se věnuje 

okolnostem stavby kostela.

 I když byla objektu věnována poměrně nedávno obsáhlejší publikace,  otevírá řadu 

nových pohledů. Ocenit je nutno zejména podrobný průzkum doposud nevyužitých archivních 

materiálů  a  vzorovou komparaci  plánové dokumentace.  Objevují  se  zde nové skutečnosti, 

které napomáhají rozvíjet již vyslovené myšlenky a teorie.

Jako jednu z nejpřínosnějších částí považuji část věnovanou  návrhům stavby od arch. 

Rössnera poměřovanou modifikací arch. Ullmanna, která směřovala k realizaci. Podstatné je 

zjištění posunu ve výrazu stavby. Jestliže (na základě objednávky, kde jednu z rozhodujících 

rolí sehrál dle uvedených pramenů F. Lehner) byl prvotně preferován čistě románský vzhled, 

kde jen věže svým štíhlým objemem narušovaly stylovou jednotu,   pak Ullmann posunul 

objekt k individuálnějšímu pojetí. Zajímavý je exkurs do Rössnerovy tvorby, dokládající jeho 

odlišné  chápání  sakrální  stavby  (kostel  ve  Vídni,  případně  stavba  hmotově  příbuzná,  ale 

s gotickými  prvky  (Kroměříž).  Pro  stylovou  orientaci  je  inspirativní  i  upozornění  na 

Gärtnerovu mnichovskou tvorbu.

V práci  se  objevuje  řada  doposud  nezveřejněných  citací  vážících  se  k dobovému 

kulturně historickému kontextu osvětlujícímu okolnosti vzniku, podoby i vybavení stavby.

 Po rozboru architektury následuje druhá část práce, věnovaná vybavení a dekoraci 

kostela. Zde je více vycházeno z již publikovaných prací, které jsou odpovídajícím způsobem 

citovány. 

Ocenit je třeba rozsáhlou literaturu i zmíněné, doposud jen částečně využité archivní 

fondy.



Závěr

Elaborát  plasticky  popisuje  okolnosti  stavby,  volbu  stylu  i  výzdoby  jedné 

z nejvýznamnějších sakrálních architektur 19. století.  Přístup je plně profesionální;  autorka 

shromáždila, utřídila a doplnila dosavadní poznání.

Práci velice rád doporučuji k obhajobě.
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