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Diplomantka  v této  práci  navázala  na  svoji  bakalářskou  práci  věnovanou  kostelu 
v Jiníně.  K této  stavbě  připojila  řadu  dalších  sakrálních  objektů  na  Strakonicku,  které  se  snažila 
vztáhnout k uměleckému středisku regionu – hradu a komendě ve Strakonicích.

Práce je  uvedena obšírným historickým exkurzem zabývajícím se církevní  správou a 
proměnami církevní organizace do poloviny 13. století.  Tato část vrcholí  sledováním velké donace- 
premonstrátským  klášterem  v Milevsku.  Zde  je  hledán  možný  prvotní  vzor  pro  venkovské  stavby 
v širším okolí.

Zásadní  proměnou se  stalo  ve  dvacátých  letech  13.  století  založení  komplexu  sídla 
spojeného  s komendou  ve  Strakonicích.  Podrobná  historie  a  sledování  starších  vývojových  etap 
směřují k popisu architektonického tvarosloví, které by mělo být základem a charakterizujícím znakem 
tvorby v užším regionu. Následuje hlavní část práce, která po vymezení zkoumané oblasti zpracovává 
velice podrobně vybrané sakrální stavby. Tato část vychází a vlastně ověřuje panující tezi o stylových 
charakteristikách formulovaných zejména A. Merhautovou a následně J. Kuthanem. 

Před  monografickým  zpracováním  jednotlivých  staveb  jsou  v kapitolách  probrány 
tradované  znaky  skupiny.  Zde  bych  chtěl  jen  upozornit  a  určitou  nepřesnost  u  typu  kostela  „s 
vloženým kvadratickým chórem mezi loď a závěr“ (s. 84). Přesnější je chór jiným názvem pro závěr  
(což je celá část vymezená pro kněze), podstatné je jeho dělení na dvě části. Typ portálů s  talířovými 
prstenci je skutečně uváděn ve spojitosti s touto oblastí (vazba na Nepomuk a Ebrach). Objevuje se 
však i jinde a je otázkou, zda se nejedná o jeden z obecnějších, široce rozšířených motivů počátků 
gotiky  (Velíz  v Čechách,  obecně  např.  Magdeburg  a  mnohé  další  lokality).  Navíc  by  bylo  patrně 
přínosné porovnat i profilace, které se k těmto prvkům vztahují.

Teprve následně je  uveden katalog  vybraných staveb,  což je  poněkud nepřehledné, 
protože řada postřehů byla obsahem předchozích kapitol.  Jednotlivá hesla jsou zpracována velice 
kvalitně, u uvedené literatury bych upozornil na drobná, ale často zcela zásadní zjištění J. Sommera,  
který se v citacích neobjevuje. Metodologicky je  přínosné členění do dvou částí – popisu stávající  
stavby a samostatně pojaté „středověké podobě“ sledovaného kostela. 

Následuje závěr, který by měl být vyvrcholením celé práce. Je zde však shromážděn 
pouze přehled zjištění uváděných v předešlé části práce, a to mnohdy ve velice blízké formulaci, zde 



však  bez  poznámkového  aparátu.  Skvěle  zpracovaná  přípravná  část  nenalézá  adekvátní  finální  a 
shrnující nadhled. Přes to se zde objevuje řada cenných postřehů, které se však v textu spíše ztrácejí.

Velice  nadějně  například  působí  část  uvádějící  problémy autorky  „zařadit  konkrétní  
stavbu do logicky strukturovaných skupin dle nejpatrnějších spojovacích prvků“ (s. 132). Tato velice 
otevřeně přiznaná obtíž totiž odkazuje na diskutovaný problém, do jaké míry ovlivňují projevy velkého 
a  významného  uměleckého  centra  své  okolí.  Odkázat  lze  i  na  starší  práci  T.  Dittricha  o  skupině 
románských kostelů vztažených ke kladrubskému benediktinskému klášteru, kde autor končí zjištěním, 
že jednotný typ neexistuje, přesněji nelze jej zjistit. Není zde obsažen základ nového přehodnocení  
starších tezí jednoznačně vytvářejících „hnízda“ propojená pouze s jedním místním střediskem? Tato 
starší,  výtvarně pojatá klasifikace patrně nebude dostačovat.  Tímto slibným směrem však autorka 
dále  bohužel  nepokračovala.  Polemizoval  bych  ale  s následujícím  tvrzením,  byť  podmíněným,  o 
„schopnosti  venkovského  prostředí  zareagovat  na  podněty  významných  stavebních  zakázek  … 
v podobě  užití  nejvýraznějšího  inovačního  prvku…“  (s.  132).  Možná  nápodoba  nejviditelnější,  či 
nejnápadnější, ne však nutně nejprogresivnější části stavby. 

Práci ukončuje obrazová a plánová příloha a obsáhlý seznam literatury.

Autorka zpracovala velice dobrý přehled vybraných staveb včetně širokého záběru do 
dobové problematiky s využitím starší literatury. V závěrečné části jakoby ztratila odvahu. Možná i pod 
časovým tlakem uvedená cenná zjištění dostatečně nezhodnotila. Práce tak zůstala na polovině cesty, 
což je s ohledem na jinak velice pečlivě vypracovaný elaborát škoda.

 S uvedenými připomínkami doporučuji práci k obhajobě.
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