
Pavla Priknerová: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v horním Jiřetíně v 
souvislostech valdštejnské stavební činnosti na duchcovském panství 

Oponentský posudek bakalářské práce 
 
Bakalářská práce bývá většinou prvním opravdovým "pokusem" studenta vytvořit 

ucelenější text, který by měl zadané téma uvést, otevřít a patřičně zpracovat. Na textu 
práce pak bývá obvykle znatelný postup práce a často i postupné precizování jazyka i 
formulačních schopností. Klasická struktura bývá většinou dodržena, avšak jen málokdy 
doopravdy naplněna. Kamenem úrazu bývaji velmi často úvodní a závěrečné kapitoly, kde 
se má student povznést nad svou vlastní práci a pokusit se zjištěné jednak správně uvést, 
jednak shrnout a zasadit do patřičného kontextu. 

O to radostnější a zářivější je chvíle, kdy se oponent setká s textem, který pod 
pláštíkem běžné bakalářské práce ukrývá vyzrálou studii, jejíž forma i jazyk jsou prosty 
začátečnických přešlapů a omylů. Práce Pavly Priknerové je totiž vším, jen ne 
začátečnickým pokusem. Od prvních stránek je zřejmé, že logicky strukturovaný text je 
výsledkem dlouhodobých a důkladných úvah, které ve svém důsledku významně posouvají 
náš pohled na značnou část díla jednoho z nejvýznamnějších domácích architektů 17. 
století J. B. Matheye. Popisy, analýzy i úvahy vedou čtenáře k logickým závěrům, které 
jsou podpořeny mimořádným citem pro jazyk a jeho interpretační možnosti. Kritická 
zdrženlivost, která vysvítá z každé zvažované souvislosti, je vyvážena hlubokými vhledy do 
podoby a charakteru staveb, které mají povahu nečekaného a gradovaného zážitku. 

Navrženým závěrům a tezím nelze mnoho vyčíst: autorka dokázala své názory 
jasně předestřít a dobře odůvodnit. Velmi dobře je interpretována jak podoba kostela, tak 
souvislosti jeho architektury s dalšími stavbami sledované skupiny. Snad jen další diskuse 
na místě by otevřela nové otázky a mohla mírně posunout něterá hodnocení (kupřikladu 
mne trochu zarazilo dosti kritické hodnocení pozoruhodné klenby v přízemí Jiřetínského 
kostela) - ale zde se již posouváme do role osobního názoru, který by bylo nutno stejně 
precizně a nejlépe na místě samém probrat a připadně obhájit. 

Kvalita i hodnota předložené práce je zjevná a je proto mou velkou radostí 
doporučit jí k obhajobě. Doufám rovněž, že se její analýzy a závěry podaří v dohledné 
době publikovat. 
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