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Obsáhlá bakalářská práce Magdaleny Štěrbové je věnována pozoruhodnému historickému areálu 
kláštera s loretou, jemuž prozatím nebyla věnována náležitá uměleckohistorická pozornost.  Z textu 
práce je zřejmé, že autorka měla k tématu i místu silný osobní vztah, který evidentně posílil její 
hluboký zájem o dějiny kláštera. 

V první části práce se autorka věnuje fenoménu loretánských chýší, který vysvětluje z historického i 
architektonického hlediska. Následuje rozsáhlá část věnovaná popisu jednotlivých budov areálu, na 
níž navazuje pozoruhodný pokus o co nejvěrnější rekonstrukci vybavení kláštera na počátku 20. 
století. S bohatým historickým obrazem kláštera kontrastuje jeho dnešní stav, daný zrušením kláštera 
a jeho následným ryze utilitárním využitím.  Pozornost je věnována i poutní cestě, která se stala 
jedním z prvních předmětů zájmu veřejnosti a jejíž postupná obnova byla je v mnoha směrech 
symbolickým předělem v pohnutých dějinách kláštera. Velmi zajímavá je závěrečná část, v níž je 
v několika plastických  obrazech nastíněn duchovní život místa  význam, který v minulosti mělo. Práci 
uzavírá  seznam literatury a poměrně bohatá obrazová dokumentace.

Zvolené téma je bezpochyby záslužné a potřebné. Nástin dějin i podrobný popis kláštera jsou 
bezpochyby nejlepším odrazovým můstkem k jeho zhodnocení a následné postupné obnově. Z textu 
práce vysvítá, že zájem a přístup autorky lze v mnoha ohledech označit za kulturně-historicko-
ikonografický, s přihlédnutím k analýze podoby kláštera jako takového. Co zde lze naopak do určité 
míry postrádat je pohled umělecko-historický, který se v mnoha ohledech nabízí. Přes široký záběr 
práce zde nenalezneme podrobnější analýzu jednotlivých architektonických etap s patřičným 
vřazením do dobového kontextu. Stejně tak zde schází porovnání s jinými poutními areály, které by 
umožnilo zhodnotit hájecký komplex jako architektonický typ v kontextu domácí poutní architektury 
17. a 18. století. Letmo zmíněná „velká“ jména se – pochopitelně – s jednoduchou architekturou 
kláštera porovnávají jen obtížně, avšak i přes by bylo velmi záhodno pokusit se architekturu komplexu 
do jejich díla alespoň rámcově vřadit – už proto, že zdejší „minimalistická“ architektura poměrně 
dobře zapadá do jedné z důležitých linií vývoje architektury 17. a 18. století. 

Přes tyto dílčí problematické momenty práci považuji za velmi přínosnou a rád ji doporučuji 
k obhajobě.
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