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Předkládaná práce pohlíží na šlechtu ústeckého regionu prizmatem významných a do jisté 

míry i stěžejních památek její reprezentace - památek heraldických a epigrafických. U takto 

vymezené práce velice záleží na způsobu a kvalitě zpracování, protože výsledkem zvolené 

koncepce může být jak věcně i metodicky vysoce hodnotné dílo, tak i triviální práce 

regionálního významu. 

Disertace je založena na katalogu poměrně malého počtu 53 artefaktů. Autor udává, že 

reprezentují památky pěti šlechtických rodů v sedmi sakrálních stavbách. Nedefinuje však 

jasně kritéria výběru a reprezentativnost vybraného materiálu pro téma práce. V dalším textu 

„ukryté“ konstatování, že se jedná o nejvýznamnější rody, tuto potřebu jistě ani zdaleka 

nenaplňuje (jak je reprezentativní sebraný materiál alespoň ve vztahu k těmto rodům?) 

 

Katalog se omezuje pouze na základní údaje (lokace, datace, popis artefaktu, rozměry 

artefaktu, výška a určení písma, uvedení jazyka, přepis nápisu, určení znaku, odkaz na 

literaturu). Naprosto chybí komentářová část a tudíž možnost vyrovnat se na vyšší úrovni 

s výpovědí materiálu, popř. s ambivalentním výkladem některých faktů, o zasazení jednotlivin 

do kontextu ani nemluvě. Některé z těchto údajů lze sice nalézt v úvodních částech, které však 

komentářovou část katalogových hesel plně nahradit nemohou. 

Kladně je nutné hodnotit důsledné zpracování všech hesel z autopsie. Práci z oboru 

pomocných věd historických nelze hodnotit prizmatem práce uměleckohistorické, a tak lze 

konstatovat, že popis artefaktů plní svůj účel, tj. poskytuje hrubou představu o jejich 

charakteru. Je otázkou (i pro oponenta), zda vymezení náhrobníků a epitafů je vždy zcela 

správné. Na straně druhé musíme upozornit na některé nepřesnosti a nedůslednosti. Informace 

o umístění a průběhu nápisu je místy zbytečně zavádějící, resp. ambivalentní (srov. kat. 1 + 

15 v porovnání s mnohem lepší formulací v obdobném případu v kat. 20). Ve vlastních 

v principu spolehlivých přepisech, pokud je to možné na základě ne vždy ideální 

fotodokumentace posoudit, není vždy důsledně aplikována transliterace (srov. např. kat. 17, V 

/ U, v kat. 18 chybí nadepsané pádové koncovky o apod.). V kat. 1 autor upozorňuje na 

analogii pro jím doplněné EHRNTVGENTSAME (proč nedoplňuje EHRENTVGENTSAME? – 

nejedná se přece o EHR VND TVGENTSAME) v kat. 15, ale přehlíží analogii v samotném 



textu nápisu č. 1. Ve zmiňovaném kat. 15 autor uvádí začátek tohoto slova v hranatých 

závorkách jako ztracený, přitom doplňuje bez E a vyznačuje nexus literarum. Jak to u 

ztraceného textu poznal?  Podobných případů najdeme v katalogu více. Pro přepisy nápisů je 

použito uznávaných transkripčních zásad, použité závorky a další znaky by ale zcela určitě 

zasloužily vysvětlení, které však na relevantní s. 17 chybí!  Zmíněné zásady jsou místy 

použity ne právě ideálně, např. proč je u kat. 1 ve třetím zaniklém řádku uzavíráno do 

hranatých závorek každé slovo zvlášť a ne celý řádek? Proč autor neupřesňuje nuance 

z přepisu neodvoditelné, např. tvar oddělovacích znamének ad. – to samozřejmě souvisí 

s absencí komentářové části a se sporým poznámkovým aparátem. V něm není jednotně 

přistupováno např. k identifikaci biblických citátů. Ve většině případů, ale ne ve všech, autor 

správně citát upřesňuje doplněním odkazu na verš a cituje ho i v plném znění (ovšem podle 

jakého německého překladu?, autor pouze v úvodu na s. 17 cituje jako svůj zdroj 

www.biblegateway.com, kde je ale zahrnuto překladů více). V řadě případů by oponent uvítal 

i relevantní poznámky věcné (opět souvisí s absencí komentáře). 

 

Úvodní části práce svou strukturou odpovídají požadavkům na disertaci, trpí však určitou 

dominancí obecného textu k historii regionu, jeho šlechtě, kontextu pohřbívání a zejména ke 

kontextu uměleckohistorickému – vůči poddimenzovanému textu, vycházejícího přímo ze 

zkoumaného a v katalogu shromážděného materiálu. Jinak proti obecněji zaměřeným 

kapitolám nelze samozřejmě nic namítat a jsou i „povinné“. Stejně je zde nutné předpokládat i 

velkou míru (kritické) kompilace – zde však z ne vždy zcela reprezentativní literatury. Stejně 

jako v katalogu musíme vyjádřit politováním nad místy sporým poznámkovým aparátem, a 

tak často není zřejmé, kde se autor opírá o stávající literaturu a kdy prezentuje své vlastní 

úvahy. 

Výhrady je možné vznést i k ne vždy jasným, i když jinak správným, formulacím a 

k vymezení užívaných pojmů (co tedy autor vlastně rozumí pod pojmem raný novověk, co pro 

něj znamená pojem retrográdní, proč se kapitola s přehledem stávající literatury jmenuje 

K teoretickým východiskům atd …).  

Autor jako jeden z motivačních prvků pro výběr tématu uvádí ztrátu historické paměti po 

druhé světové válce spojené s úbytkem památek, ale nijak tuto tezi dále nerozvádí a ani věcně 

nekonkretizuje. S tím souvisí i absence zamyšlení nad reprezentativností současného fondu 

vůči historickému. Na s. 15 formulované otázky by si pak vzhledem ke své závažnosti 

zasloužily jasněji formulované odpovědi. 

http://www.biblegateway.com/


Ke v katalogu zpracovanému materiálu se úžeji přimykají části kapitoly 3 a zejména kapitola 

4. Ovšem i zde je možné mluvit o převažující popisnosti, přičemž by si třeba dosti specifické 

příklady raně humanistické kapitály (a jejich nositelů), mimochodem ne vždy zcela 

jednoznačné, zasloužily úvahu o dílenském zařazení – minimálně ve vzájemném porovnání, 

ideálně pak i s využitím účelově získaného regionálního srovnávacího materiálu. Stejně jako 

v předchozích kapitolách lze vznést připomínky k reprezentativnosti uváděné sekundární 

literatury. Autor se totiž v celé své práci dobře orientuje v literatuře ke zpracovávanému 

regionu, výběr literatury např. k obecnějším otázkám šlechtické reprezentace, ale třeba i 

k epigrafice, však jako reprezentativní označit nelze. V epigrafických pasážích je často jako 

základní zdroj citována Epigrafika v památkové péči, kterou ovšem oponent, i když je jejím 

autorem, v žádném případě za základní evropskou literaturu (disertační práce se v evropském 

kontextu musí pohybovat) nepovažuje.  

Samostatným problémem je práce s prameny, které autor s výjimkou Wunschwitzovy sbírky 

velkou měrou opomíjí. Prameny jsou citovány často pouze prostřednictvím sekundární 

literatury (pozn. 83) či je zmiňována jen jejich existence. U většiny pramenů v seznamu na s. 

156 si nejsem jistý jejich reálným využitím (staré tisky sem pak snad nepatří?). 

V práci najdeme řadu míst, která by vyžadovala zamyšlení se nad principem věci. Např. ve 

výkladu o jazykových poměrech autor zmiňuje nápisy na zvonech (s. 28). Zde však hraje 

kromě samotného výskytu daného jazyka velkou roli i typ nápisu, ve kterém daný jazyk 

nacházíme – to je nutné specifikovat. Je určitě rozdíl mezi výskytem třeba češtiny v nápisu 

autorském (tj. nápisu „v licenci“ zvonaře) a v nápisu donátorském, ochranném či obecně 

memoriálním, kde je dominantním objednavatel. 

 

Ve výše uvedeném převažovala kritika. To však neznamená, že se jedná o práci jako celek 

nepřijatelnou – naopak přináší zajímavou sondu do dané problematiky a i oponent v ní našel 

cenné informace. Některé výše uvedené problémy byly způsobeny spíše spěchem či 

podceněním závěrečné redakce, než omezenými schopnostmi autora. Myslím proto, že práce 

v principu splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci a práci tak doporučuji 

k obhajobě. Klasifikaci prospěl navrhuji ovšem pouze v případě, že se autor při obhajobě 

uspokojivě vyjádří k výhradám oponenta / oponentů a vysvětlí sporná místa. 

 

 

V Praze 1. 6. 2015 

PhDr. Jiří Roháček, CSc. 


