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 Markéta Damková se ve své bakalářské práci soustředila na stavební činnost české 

aristokracie na počátku 19. století. Postupovala za využití metody sondy, zvolila si jeden 

významný aristokratický rod a na jeho příkladě rozvíjí příběh šlechtického stavebníka období 

empíru.  

 Damková si vytkla ambiciózní, avšak dosažitelný cíl, ukázat na příkladu Jana Rudolfa 

Chotka každodennost české aristokracie předbřeznové éry. Výběr provedla nesporně 

kvalifikovaně. Chotkové byli starobylým rodem, jehož kořeny sahají podobně jako u jiných 

významných českých šlechtických domů (např. Lobkovicové) do 14. století. V pobělohorském 

období pak zažili nebývalý hospodářský vzestup, jehož plody sklízeli v podobě rostoucí 

společenské prestiže zejména ve druhé polovině 18. a v první polovině 19. století. 

 Autorka se je těchto širších souvislostí chotkovské stavební činnosti na panství Nové 

Dvory vědoma a v úvodní kapitole se proto stručně věnuje dějinám rodu. Podrobněji sleduje 

zejména kariéru strýce stavebníka zámku Kačina Rudolfa Chotka, který se stal nejvyšším 

kancléřem spojené dvorské kanceláře. Středem jejího zájmu jsou však pochopitelně aktivity 

stavebníka samotného. 

 Damková se nejprve věnovala kariéře Jana Rudolfa ve státních službách, která vyvrcholila 

úřadem nejvyššího pražského purkrabí a dále státního konferenčního ministra. Vysoké úřady a 

majetek nashromážděný předky se pak staly základem Chotkovy touhy promítnout tyto úspěchy i 

do prezentace rodu na veřejnosti. Autorka dokládá zájem hraběte o moderní empírovou, zejména 

britskou a ruskou architekturu, které se staly vzorem zámku Kačina. Svědčí o tom ostatně již sám 

název zámku Kačina – z ruské předlohy Gatčina (byť existují i jiné verze etymologie tohoto 

místního jména). 



 Za nejvýznamnější považuji pátou kapitolu práce, ve které se autorka věnuje širším 

souvislostem výstavby zámku Kačina. Postupuje jako historik, nevěnuje tedy pozornost 

technickým detailům průběhu výstavby, ale spíše jejím organizačním souvislostem a širší 

záměrům stavebníka. Jak správně konstatuje, Kačina byla nad finanční možnosti nejen jeho, ale i 

dědiců a stala se jednou z příčin úpadku rodu ve druhé polovině 19. století. 

 Damková sice poměrně extenzivně využívala vydané literatury k dějinám rodu (např. 

z pera I. Cermana), svou práci však postavila především na studiu nevydaných pramenů 

uložených v SOA Praha, kde studovala materiály z chotkovského rodinného archivu. Prováděla 

přitom důslednou kritiku pramene, jednotlivým dílčím informacím přiřadila odpovídající význam 

a v práci poskytla přiměřený prostor. Její práce je kvalitní sondou do života české aristokracie 

období klasicismu a empíru. Doporučuji ji k obhajobě.                         
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