
Zápis z obhajoby disertační práce 

p. Mgr. Františka Záruby konané dne 11. listopadu 2013

na téma: Hradní kaple v Čechách 

Předseda komise p. prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. zahájil obhajobu a představil 

přítomným kandidáta.  

Školitel p. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr. h. c. seznámil přítomné s osobou 

doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho disertační prací.  

Kandidát p. Mgr. František Záruba, seznámil přítomné se svou disertační prací, 

věnovanou 97 stojícím objektům středověkých kaplí. (Ve své práci věnoval též pozornost 

novověkým zámeckým kaplím.)  

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. Stručný obsah svého psaného posudku 

jako první přednesl p. PhDr. Dalibor Prix, CSc., který na závěr své promluvy jasně definoval 

svůj obdiv k předložené práci a práci doporučil k obhájení.  

Přečten byl také posudek PhDr. Kláry Benešovské, CSc. včetně jejího závěrečného 

shrnutí, že práci také doporučuje k obhájení.  

Následně kandidát Mgr. František Záruba odpověděl stručnou a klidnou formou 

na posudky oponentů a celou řadu otázek (věnovaných patrociniím jednotlivých kaplí a také 

jejich typologii), dále se rozvinula diskuze o Vyšehradě (zda jeho vybrané sakrální stavby 

vnímat jako hradní kostely) a následně o základní vymezení pojmu „hradní kaple“ (zvláště 

mezi kandidátem a předsedou komise), jiná část diskuze obrátila pozornost zúčastněných 

k problematice hradu Rabí a jeho kapli, následovala diskuze mezi kandidátem a PhDr. 

Daliborem Prixem, CSc. o bližší vymezení pojmu patrová kaple (redukce pojmu ochozové 

chodby, letner, bavorský hrad Trausnitz – kaple sv. Jiří a hradní kaple v Estonsku). Jiná 

diskuze se týkala studií věnovaných liturgické hierarchii oltářů v kaplích a potřebě bližšího 

a jasnějšího vymezení pojmu emporové patrové kaple.  

Komise se vyjádřila (po tajném hlasování), že kandidát práci obhájil a navrhla mu 

udělit titul doktor (Ph.D.). 

Komise byla složena z osob: Předseda komise – p. prof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. 

dále p. prof. Ph.Dr.Ing. Jan Royt, Ph.D., 

také p. PhDr. Dalibor Prix, CSc. 

a pí. PhDr. Klára Benešovská, CSc.  

    Mgr. Jaroslav Sojka, Ph.D. 


