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Práce je věnována doposud jen okrajově zmiňované stavbě – kostele v Horním Jiřetíně. 
Na  počátku  je  charakterizována  osobnost  J.  B.  Matheye  a  jeho  vztah  k jednomu  z dobově 
nejvýznamnějších stavebníků – arcibiskupovi Valdštejnovi. Již na počátku je ve zkratce, současně však  
neobyčejně výstižně charakterizována Matheyho umělecká osobnost (s. 9).

Další část je již věnována zkoumané stavbě, a to z pohledu jednotlivých badatelů. Tento 
náhled je obohacen, vlastně podstatně posunut, zcela novými zjištěními vztahujícími se k Matheyho 
pozdnímu dílu  (stavby  v Děčíně  a  na  šlikovském panství).  Vzorný  je  následující  rozbor  stavby  od 
postižení jejího místa v krajině po podrobný popis. Ten se věnuje vše složkám stavby - od celkové 
koncepce až k jednotlivým detailům, které jsou však mnohdy pro následovnou interpretaci zásadní.

Analýza a interpretace kostela působí díky předešlým částem práce velice organicky a 
přesvědčivě. Z řady postřehů lze vyzdvihnout patrně nejdůležitější poznatek, tvrdící oproti naprosté 
většině  panujících  soudů,  že  stavba  není  produktem  Matheyho  úpadkového  období  (doby 
rozmělňování již podstatně dříve získaných inspiračních podnětů). Zde bych chtěl jen upozornit, že  
zapojení  nejvyššího  okna  bočních  jednotek  západního  průčelí  pracuje  s  jedním  z  nejběžnějších 
projevů  raného  baroka,  které  narušuje  klasické  sestavy.  I  když  je  stavba  oproštěna  od  téměř 
veškerého členění, tento motiv bývá - z pro mě doposud nejasného důvodu – často uplatňován (např. 
dominikánský konvent při sv. Jiljí v Praze). 

Podobnost západního průčelí s Berniniho fasádou kostela S. Bibiany v Římě se mi zdá, 
jak ostatně autorka sama uvádí, příliš obecná a spíše nepravděpodobná. Cenný je postřeh o umístění 
oken do jim vymezených ploch (s. 32). Zde jen připomenu, že v Čechách takto bylo řešeno přízemí 
zámku v Žehušicích,  kde je  zvažována rovněž přímá italská  inspirace.  Ještě bych chtěl  ale  vyslovit 
určitou pochybnost o uměleckém záměru. Dané objekty mají  vždy vyvinutou klenbu, kterou musí  
okna svým sestoupením respektovat – interiér zde limituje exteriér. Uvedená podobnost je ale tímto 
možným výkladem nezměněna.

Naprosto novým příspěvek je  naznačení  možných středověkých inspirací,  což je  pro 
dosavadní představu o Matheyho osobnosti nečekané (i když, s ohledem na jeho francouzský původ 
vlastně  velice  dobře  možné).  Jako  určité  zjednodušení  vidím spojení  podoby  jiřetínského kostela  



s gotickými  stavbami  (s.  35).  Je  to  ale  úvaha  velice  sugestivní,  nepochybně  hodná  dalšího 
rozpracování.

Výborný je postřeh o roli horních rozměrných oken kostela, která jsou skutečně velice 
zajímavá a pro výraz stavby v mnohém rozhodující (světelná režie, s. 38).  Jen připomínám, že takto 
pojatá okna přebírá do svého tvarosloví snad jedině F. M. Kaňka, jenž na Matheye evidentně záměrně  
navazuje (viz kostel ve Svatoboru). V rámci popisu kritizovaná klenba kaple v přízemí západní části se 
mi naopak jeví  jako velice kvalitní,  dokazující  autorovu schopnost individualizovat drobný prostor. 
Řešení  klenby navíc velice dobře zapadá mezi  drobné stavby z Matheyovy závěrečné tvůrčí etapy, 
která je významná právě nápaditostí a netradičností řešení. Jakoby architekt „chytil  druhý dech“ a 
v závěru se kvalitou a zejména zmíněnou originalitou navrátil ke svým vrcholným projevům.

Následující  kapitola  zařazuje  zkoumanou stavbu  do širšího  kontextu.  Charakter  této 
části, projevený cit pro tvar i prostor, výrazně přesahuje úroveň bakalářské práce. Srovnání jsou dobře  
volená,  autorka  zachycuje  řadu  podstatných  propojujících  rysů.  Jako  cenné  a  v daném,  nově 
postaveném kontextu vlastně jedině možné - považuji jednoznačné přiřčení prvotního návrhu kostela 
v Duchcově právě Matheymu.

Krátký  závěrečný  text  není  rozhodně  epilogem,  ale  statí  dobře  shrnující  dosavadní 
poznatky  a  současně  otevírající  nové  pole  pochopení  nejen  Matheyho,  ale  i  dobové  tvorby.  Jen 
doplňuji, že zmiňovaný kostel v Bořislavi je dílem kvalitního architekta J. Costy, který jeho variantu
(loď  s bočními,  segmentově  vydutými  úseky  stěn)  uplatnil  v kostele  v Ledčicích  na  roudnicku 
(mimochodem se jedná o další stavbu užívající západní trojdílné schéma se střední zapuštěnou věží,  
kterou měl ale v tomto případě přistavovat P. P. Columbani).

Závěr 

Velice dobře zvolené i  zpracované téma dokládá zralost  autorky a její  obdivuhodný 
rozhled v problematice barokní  architektury.  Oceňuji  zejména kombinaci  pohledů – od detailního  
rozboru tvarosloví až k postižení vazeb směřujících od znalosti dobové produkce v Čechách k centrům 
evropského umění. 

Vynikající práci velice rád doporučuji k obhajobě.
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